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24 wrzeœnia odby³o siê w Siedliszczu uroczyste otwarcie 
Doœwiadczalnego Oœrodka Medica Poland – Centrum 
Rehabilitacji, tym samym zakoñczy³ siê projekt pt. „Budowa 
doœwiadczalnego oœrodka Medica Poland - Centrum 
Rehabilitacji z wykorzystaniem termowizji jako nowej metody 
badawczej w dziedzinie rehabilitacji medycznej” realizowany 
ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Beneficjentem projektu by³a Medica Poland – Centrum 
Rehabilitacji Sp. z o.o. w Siedliszczu. W efekcie koñcowym 
powsta³ piêkny, nowy budynek wspaniale wyposa¿ony 
w innowacyjny sprzêt medyczny, który bêdzie s³u¿y³ 
mieszkañcom nie tylko ca³ego województwa lubelskiego ale 
tak¿e kraju, gdy¿ jest to jedyny tego typu oœrodek badawczy w 
Polsce. 

Projekt zak³ada³ budowê oœrodka doœwiadczalnego 
o caùkowitej powierzchni uýytkowej 3564,04 m2 oraz zakup 
i montaý aparatury badawczej. Wybudowano i wyposa¿ono 14 
laboratoriów:
1. Laboratorium termowizji – diagnostyka czynnoœciowa
2. Laboratorium RM – diagnostyka obrazowa
3. Laboratorium terapii zimnem
4. Laboratorium terapii ciep³em
5. Laboratorium terapii bliznowców i oty³oœci
6. Laboratorium elektroterapii, terapii ultradŸwiêkowej 
       i falami uderzeniowymi
7. Laboratorium kardio
8. Laboratorium laseroterapii
9. Laboratorium – Uniwersalny Gabinet Usprawniania    

Leczniczego
10. Laboratorium wzmo¿onego nadzoru i monitoringu kardio
11. Laboratorium kinezyterapii
12. Laboratorium  terapii falami magnetycznymi
13. Laboratorium hydroterapii
14. Laboratorium analiz ruchu, czucia, chodu

Efektem prowadzonych w oœrodku badañ nad 
obiektywizacj¹ i mo¿liwoœciami zwiêkszenia efektywnoœci 
metod i zabiegów fizjoterapii w powsta³ej w ramach projektu 
infrastrukturze, bêdzie obiektywna ocena stanu struktur 
anatomicznych nie tylko w odniesieniu do zmian stru-
kturalnych, ale przede wszystkim zaburzeñ czynnoœciowych. 
Opracowanie zobiektywizowanej metody oceny stanu 
czynnoœciowego pozwoli na d³ugofalowe prowadzenie badañ 
w ró¿nych dziedzinach medycznych, a w szczególnoœci 
w konkretnych jednostkach chorobowych. 

Pierwsze opracowane innowacyjne metody i procedury 
medyczne w dziedzinie rehabilitacji medycznej bêd¹ 
stanowi³y podstawê do dalszych badañ naukowych i prac 
rozwojowych nie tylko w œcis³ej dziedzinie medycznej.

Wartoœæ projektu to 19 850 000.00 z³, z czego 
dofinansowanie z EFRR wynios³o 11 450 000.00 z³.

Podczas otwarcia oœrodka Wicemarsza³ek Województwa 
Lubelskiego Krzysztof Grabczuk odznaczy³ w³aœcicielkê 
i Pani¹ Prezes Medica Poland - Annê Misiurek-Szeklick¹, 
odznak¹ honorow¹ „Zas³u¿ony dla Województwa Lubel-
skiego”.

Serdeczne gratulacje dla ca³ego zespo³u Medica Poland.
Red.

Nowa jakoœæ rehabilitacji dziêki Medica Poland w Siedliszczu
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 miejscowoœci  Majdan 
Zahorodyñski 30 l ipca 
rozpoczê³a siê przebudowa W

mostu i nawierzchni na drodze 
powiatowej na odcinku ponad 1,5 km. 

Inwestycja jest dzia³aniem wspól-
nym Gminy Siedliszcze, Powiatu 
Che³mskiego, oraz Ministerstwa Infra-
struktury i Rozwoju. Koszt ca³kowity 
inwestycji wynosi 903 000,00 z³ brutto. 
Zarówno Gmina Siedliszcze, jak 
i Powiat pokryli inwestycjê w kwocie po 
235 396,50 z³ zaœ Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju dokona³o 
dofinansowania z rezerwy subwencji 
ogólnej bud¿etu pañstwa na kwotê 432 
207,00 z³. 

Przetarg w formie licytacji elek-
tronicznej wygra³o Konsorcjum Firm: 
Lubelskie Przedsiêbiorstwo Robót 
Drogowych S.A. jako lider i Przed-
siêbiorstwo Drogowo Mostowe Sp. 
z o.o. we W³odawie jako partner oraz 
Miejskie Przedsiêbiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o.o. z siedzib¹ 
w Che³mie. 

Na pocz¹tku sierpnia Gmina Siedliszcze podpisa³a 

umowê na wykonanie zadania 
„Przebudowa ci¹gu komunikacyjnego 
dróg gminnych od drogi krajowej nr 12 
do drogi wojewódzkiej nr 839 z 
wykorzystaniem uk³adu oddzia³ywania 
drogi powiatowej nr 1807L”.

Inwestycja jest dofinansowana ze 
œrodków programu wieloletniego pod 
nazw¹ Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych – etap II Bez-
pieczeñstwo – Dostêpnoœæ – Rozwój 
(tzw. „schetynówki”). Przebudowa dróg 
gminnych w m. Zabitek, Mogilnica, 
Brzeziny, Kamionka polega na u³o¿eniu 
nowej nawierzchni asfaltowej, wzmoc-
nieniu poboczy, wykonaniu zjazdów na 
posesje oraz zawiera elementy bez-
pieczeñstwa ruchu takie jak bariery 
energoch³onne i aktywne oznakowanie 
na w³¹czeniu do drogi wojewódzkiej 
oraz na w³¹czeniu do drogi powiatowej. 

Drogi przewidziane do przebudowy 
s¹ drogami ³¹cz¹cymi drogê krajow¹ nr 
12 z drog¹ powiatow¹ nr 1807L oraz 
drog¹ wojewódzk¹ nr 839, dlatego 
inwestycja wpisuje siê w cele Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych gdy¿ buduje spójnoœæ 
komunikacyjn¹ gminy Siedliszcze, 
powiatu che³mskiego oraz woje-
wództwa lubelskiego.

T. Dyszewski

GMINNE 
INWESTYCJE

Szanowni Mieszkañcy Gminy Siedliszcze. Pozwólcie, ¿e 
podsumujê realizacjê bud¿etu powiatu che³mskiego za 
I pó³rocze 2015 roku uwzglêdniaj¹c¹ inwestycje zrealizowane 
na terenie Gminy Siedliszcze i nakreœlê wizjê kolejnych 
projektów inwestycyjnych planowanych na najbli¿sze lata. 
Zrealizowano zadanie „Poprawa bezpieczeñstwa ruchu 
poprzez budowê zatoki postojowej 
w ci¹gu drogi powiatowej Nr 1809L 
w miejscowoœci Siedliszcze” (przy 
cmentarzu parafialnym) - ca³oœæ zadania 
wynios³a 154 460,00 z³ z czego udzia³  
finansowy gminy Siedliszcze wyniós³ 92 
676,00 z³. W ramach odcinkowej 
przebudowy nawierzchni wyremon-
towano 500 - metrowy odcinek drogi 
powiatowej w miejscowoœci Kulik 
i 200 - metrowy w miejscowoœci 
Mogilnica za kwotê ponad 150 000,00 z³. Najwiêksz¹ 
inwestycj¹ jak¹ prowadzi obecnie powiat na terenie naszej 
gminy to przebudowa mostu w miejscowoœci Majdan 
Zahorodyñski wraz z u³o¿eniem nowej nak³adki bitumicznej - 
³¹cznie na odcinku ponad 2600 metrów. Zadanie to otrzyma³o 
dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
w kwocie 432 207,00 z³, dodatkowo wk³ad gminy Siedliszcze 
wynosi 250 000,00 z³, pozosta³¹ kwotê na inwestycjê 
przeznaczy³ powiat.

Zbli¿amy siê do przygotowywania projektu bud¿etu 
powiatu na 2016 rok, w którym chcia³bym zawrzeæ kolejne 
inwestycje drogowe zlokalizowane na terenie gminy 

Siedliszcze. Nowa perspektywa i strumieñ œrodków 
pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej pozwala na 
planowanie tak wa¿nych dla wszystkich zadañ. 

Zarz¹d powiatu zg³osi³ do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego projekt odcinka 
drogi powiatowej nr 1810L bêd¹cy ci¹giem drogowym od 
miejscowoœci Gliny, poprzez Chojeniec i do granicy 
z powiatem œwidnickim. W ramach prac planowany jest 
remont i wymiana przepustów, u³o¿enie nowego dywanika 

asfaltowego na odcinku ponad 8 km 
i budowa od podstaw odcinka 
drogowego, który obecnie jest gruntowy 
tj. od drogi wojewódzkiej do granicy 
powiatu che³mskiego. Ca³oœæ zaplano-
wana jest do realizacji w 2017 roku. 
Kolejne prace, które zamierzamy 
realizowaæ wraz z samorz¹dem gminy 
Siedliszcze to przebudowa drogi 1807L 
od Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sie-
dliszczu a¿ do miejscowoœci Bezek, 

a drugim etapem strategicznym bêdzie przebudowa drogi nr 
1719L na odcinku od drogi krajowej S12 (stacja oceny odmian 
w Bezku) a¿ do skrzy¿owania w miejscowoœci Busówno. 
£¹cznie oba odcinki to 18 km nowych asfaltów. 
Nikogo nie trzeba przekonywaæ jak bardzo potrzebne s¹ obie 
inwestycje - nast¹pi poprawa bezpieczeñstwa, komfortu 
podró¿owania i sprawnego przemieszczania na terenie 
powiatu che³mskiego. Projekty na dofinansowanie zadañ 
drogowych z³o¿ymy jako powiat che³mski w bie¿¹cym roku do 
Marsza³ka Województwa Lubelskiego. Liczymy na pozytywne 
rozpatrzenie wniosków i realizacjê zadañ w 2016 roku.

Tomasz Szczepaniak - Wicestarosta Powiatu Che³mskiego

Realizacja bud¿etu powiatu che³mskiego
okiem Wicestarosty
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becna murowana kaplica 
zosta³a zbudowana w 1949 r. 
na miejscu poprzedniej drew-O
nianej, która zosta³a rozebrana 

w 1938 r., gdy¿ by³o to wa¿ne miejsce 
kultu Cerkwi prawos³awnej.

Kaplica usytuowana jest w bardzo 
nietypowym miejscu, a mianowicie: na 
dnie niewielkiej terenowej niecki 
o bardzo mokrym i torfowym pod³o¿u.

We wnêtrzu starej drewnianej 
kaplicy znajdowa³a siê studnia, któr¹ 
zasypano w 1949r., pozostawiaj¹c tylko 
drug¹ studniê naprzeciwko obiektu. 
Przed wejœciem do kaplicy i za ni¹ s¹ 
niewielkie wzniesienia. Na wzniesieniu 
za kaplic¹ zachowa³ siê do dziœ piêkny 
metalowy krzy¿ w stylu ³aciñskim. 
Dawniej na drugim wzniesieniu (przed 
wejœciem) sta³ drewniany krzy¿ z ukoœn¹ 
poprzeczk¹, pochodz¹cy z czasów, 
kiedy to miejsce by³o kultu prawo-
s³awnego.

Wnêtrze obecnej kaplicy skrywa kamienny pos¹g œw. 
Marii Magdaleny. Œwiêta klêczy ze z³o¿onymi rêkami, ³okciem 
oparta na ludzkiej czaszce (symbol Golgoty). Obecnoœæ w tym 
miejscu pos¹gu o cechach baroku œwiadczy, ¿e pocz¹tki kultu 

tego miejsca by³y zwi¹zane z koœcio³em katolickim, zapewne 
s³owiañskiego obrz¹dku.

Trudno ju¿ dzisiaj ustaliæ, kiedy i w jakich okolicz-
noœciach zrodzi³ siê tutaj kult œw. Marii Magdaleny, 
prawdopodobnie by³o to w drugiej po³owie XVII w.

Legenda g³osi, ¿e Jan Kazimierz udaj¹c siê na bitwê pod 
Beresteczkiem (1651 r.) zatrzyma³ siê w tym miejscu na nocleg. 
G³ówne si³y królewskie posz³y inn¹ drog¹, a król zatrzyma³ 
przy sobie tylko niewielki oddzia³ wojska. W nocy obóz 
otoczyli Kozacy od Chmielnickiego. Sytuacja sta³a siê prawie 
beznadziejna. Król d³ugo modli³ siê przed obrazem Matki 
Boskiej (prawdopodobnie przed che³mskim wizerunkiem, 
gdy¿ w³aœnie ten obraz zabra³ ze sob¹ na t¹ wyprawê). Wtedy 
zobaczy³ postaæ œw. Marii Magdaleny, p³acz¹cej pokutnicy. 
Ona to w³aœnie nakaza³a natychmiast wyruszyæ w drogê 

i zapowiedzia³a zwyciêstwo w wielkim 
boju. Œwiêta obesz³a polski obóz; droga, 
któr¹ przeby³a, zamieni³a siê w g³êboki 
rów, a ³zy w dwa Ÿród³a. Wojska 
królewskie przesz³y bez ¿adnych 
problemów, bo ca³y teren okry³a gêsta 
mg³a rozes³ana przez Œwiêt¹. Na 
po¿egnanie Maria Magdalena po-
wiedzia³a, ¿e okolice te bêd¹ pod jej 
szczególn¹ opiek¹ dopóty, dopóki 
ludzie utrzymaj¹ kaplicê, któr¹ król 
obieca³ w tym miejscu zbudowaæ. Po 
zwyciêstwie pod Beresteczkiem Jan 
Kazimierz dotrzyma³ s³owa danego 
Œwiêtej. Zbudowa³ kaplicê i przysz³a mu 
do g³owy wtedy taka myœl –„dobra 
myœl”, aby obok za³o¿yæ wieœ. Tak te¿ 
siê sta³o, a wieœ t¹ nazwa³ Dobromyœl. 

Do dnia dzisiejszego kaplica w Do-
bromyœli jest wa¿nym miejscem kultu 
Koœcio³a Katolickiego, a woda ze Ÿróde³ 
i obecnej studni ma podobno w³a-

œciwoœci lecznicze. Mieszkañcy Dobromyœli troskliwie 
opiekuj¹ siê tym cudownym miejscem i wierz¹, ¿e do póki 
bêd¹ to robiæ, bêdzie im siê dobrze dzia³o. Corocznie 
w niedzielê po 22 lipca przy kaplicy odbywaj¹ siê uroczystoœci 
odpustowe, na które przybywaj¹ ca³e rzesze wiernych.

A. Zawiaczyñski

W dniu 21 wrzeœnia 2015 r. odby³a siê X sesja VII kadencji 
Rady Gminy Siedliszcze. W sesji uczestniczyli przedstawiciele 
firmy PD Co, z Prezesem Zarz¹du Januszem Jakimowiczem na 
czele, a tak¿e parlamentarzyœci: pose³ RP Beata Mazurek 
i senator RP prof. Henryk Cioch. 

Pracownicy PD Co przedstawili obszern¹ informacjê 
dotycz¹c¹ realizowanego przez spó³kê projektu budowy 
nowoczesnej kopalni wêgla kamiennego w Lubelskim 
Zag³êbiu Wêglowy, który zak³ada niskokosztow¹ produkcjê 
wysokiej jakoœci wêgla energetycznego oraz pó³koksowego. 

Zarówno Pani pose³ Beata Mazurek, jak i Pan senator 
Cioch zapewnili, ¿e do³o¿¹ wszelkich starañ, aby projekt ten 
dalej siê rozwija³, gdy¿ jest to wielka szansa dla rozwoju 
naszego regionu.                                                                Red.

Czêœæ VII

Kaplica œw. Marii Magdaleny 

w Dobromyœli

Czêœæ VII

Kaplica œw. Marii Magdaleny 

w Dobromyœli

         ,,Cudze chwalicie - swego nie znacie,, 
- zabytki naszej gminy.

         ,,Cudze chwalicie - swego nie znacie,, 
- zabytki naszej gminy.

X sesja kadencji Rady Gminy Siedliszcze

27 maja 2015 r. w Pa³acu Prezydenckim odby³o siê spotkanie 
Prezydenta Bronis³awa Komorowskiego z przedstawicielami 
œrodowisk samorz¹dowych. Okazj¹ do spotkania by³ Dzieñ 
Samorz¹du Terytorialnego. By³y odznaczenia za wybitne  
zas³ugi, gratulacje z okazji œwiêta oraz podziêkowania za 
pracê. 

Gminê Siedliszcze reprezentowali: wójt Hieronim Zonik 
oraz przewodnicz¹cy Rady Gminy Wies³aw Pra¿nowski. 

Red.

Nasi Samorz¹dowcy u Prezydenta



a podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. Npoz. 520) starosta che³mski zarz¹dzi³ i przeprowadzi³ 

modernizacjê nastêpuj¹cych obrêbów geodezyjnych w gminie 
Siedliszcze: Siedliszcze, Siedliszcze-Osada, Siedliszcze-
Kolonia. Jednoczeœnie obrêby te zosta³y po³¹czone w jeden o 
nazwie: Siedliszcze.

Celem modernizacji by³o uzupe³nienie bazy danych 
ewidencyjnych i utworzenie pe³nego zakresu zbiorów danych 
ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporz¹dzenia  
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1551) oraz modyfikacja istniej¹cych danych ewiden-
cyjnych do wymagañ okreœlonych w ww. rozporz¹dzeniu, 
a stan dotychczasowy powodowa³ wiele utrudnieñ i 
wszelkiego rodzaju prace geodezyjne nie by³y wiarygodne.

Zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków, 
zaistnia³e w wyniku przeprowadzonej modernizacji, wp³yn¹ 
równie¿ na zmianê opodatkowania niektórych nieruchomoœci, 
g³ównie dzia³ek zabudowanych. Dotychczasowe niew³aœciwe 
oznaczenia klas gleboznawczych, na których znajduj¹ siê 
zabudowania: B-R, B-£, B-Ps, zosta³y zmienione zgodnie 

z obowi¹zuj¹cym prawem, na grunty oznaczone symbolami: 
B, Ba, Bi, Bp, Bz - bez symbolu u¿ytku gruntowego. Przyniesie 
to zmianê formy opodatkowania takich nieruchomoœci, gdy¿ 
grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem 
odpowiedniego u¿ytku gruntowego, stanowi¹cego czêœæ 
sk³adow¹ oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym 
zosta³y wzniesione budynki, np. B-R, B-£ – podlegaj¹ 
opodatkowaniu podatkiem rolnym, zaœ grunty zabudowane 
oznaczone symbolem np. B, Bp – podlegaj¹ opodatkowaniu 
podatkiem od nieruchomoœci.

Dane objête modernizacj¹, zawarte w projekcie operatu 
opisowo-kartograficznego, sta³y siê danymi ewidencji gruntów 
i budynków w dniu 20 kwietnia 2015 r., natomiast informacja o 
wykonaniu modernizacji zosta³a og³oszona w Dzienniku 
Urzêdowym Województwa Lubelskiego w dniu 29 kwietnia 
2015 r.  pod poz. 1507.

Poniewa¿ podstawê do wymiaru podatków stanowi¹ 
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, organ 
podatkowy dokona korekt nale¿nych podatków od nastêpnego 
miesi¹ca po zaistnieniu zmian zawartych w ewidencji gruntów 
i budynków – czyli od maja 2015 r.                             

 B. Iskierka

omisja wyborcza jest to kolegialny organ, który ma za 
zadanie przygotowaæ i przeprowadziæ wybory oraz Ksprawowaæ nadzór nad samym aktem g³osowania. 

W Polsce sta³ym organem wyborczym jest Pañstwowa 
Komisja Wyborcza. Inne komisje wyborcze s¹ powo³ywane dla 
wykonania okreœlonych zadañ. Komisje obwodowe zgodnie 
z kodeksem wyborczym powo³uje wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) spoœród wyborców. W jej sk³ad wchodzi od 6 do 10 
osób spoœród kandydatów zg³oszonych przez pe³nomocników 
wyborczych komitetów wyborczych lub upowa¿nione przez 
nich osoby. Kandydatami do komisji mog¹ byæ tylko osoby 
ujête w sta³ym rejestrze wyborców danej gminy. Dodatkowo w 
sk³ad komisji wyborczej wchodzi jedna osoba wskazana przez 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Dla sta³ych obwodów 
g³osowania - jest to osoba spoœród pracowników samo-
rz¹dowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. 

Pe³nomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upo-
wa¿niona przez niego osoba mog¹ zg³osiæ do ka¿dej komisji 
tylko po jednym kandydacie. Zg³oszenie kandydatów na 
cz³onków obwodowych komisji wyborczych jest dokonywane 
na druku, którego wzór stanowi za³¹cznik do rozporz¹dzenia 
w sprawie powo³ywania komisji obwodowych. W zg³oszeniu 
podaje siê: nazwê komitetu wyborczego, imiê i nazwisko, 
miejsce zamieszkania oraz numer PESEL kandydata, numer 
obwodu, jego siedzibê oraz oœwiadczenie kandydata, ¿e 
wyra¿a zgodê na powo³anie w sk³ad wskazanej komisji. 

Sk³ady obwodowych komisji wyborczych wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) podaje niezw³ocznie do 
publicznej wiadomoœci przez wywieszenie wykazu w 
siedzibie urzêdu gminy (miasta) i w siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych. 

Obs³ugê administracyjn¹, informatyczn¹ oraz warunki 

techniczno-materialne pracy obwodowej komisji wyborczej 
oraz wykonanie zadañ zwi¹zanych z organizacj¹ i prze-
prowadzaniem wyborów na obszarze gminy zapewnia wójt 
(burmistrz lub prezydent miasta) jako zadanie zlecone gminie.
Do zadañ i obowi¹zków cz³onków obwodowej komisji 
wyborczej nale¿y:
- zapoznanie siê z regulaminem OKW,  wytycznymi, 
uchwa³ami, wyjaœnieniami PKW  dotycz¹cymi organizacji 
i przeprowadzenia g³osowania
- uczestniczenie we wszystkich szkoleniach, posiedzeniach 
oraz pracach komisji
- przygotowanie lokalu komisji do g³osowania
- odbiór i zabezpieczenie kart oraz innych materia³ów do 
g³osowania
- przeprowadzenie g³osowania w obwodzie
- czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów 
prawa wyborczego w miejscu i w czasie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania w obwodzie i przekazanie ich 
w³aœciwej okrêgowej komisji wyborczej.

Cz³onkostwo w obwodowej komisji wyborczej wygasa 
m.in. wskutek:
- zrzeczenia siê cz³onkostwa
- odwo³ania (wójt mo¿e odwo³aæ osobê która: nie stawia siê na 
zorganizowane spotkania, nie uczestniczy w szkoleniu oraz 
posiedzeniach komisji, uchyla siê od prac zwi¹zanych 
z przygotowaniem lokalu do g³osowania i nie zapoznaje siê 
z regulaminem, uchwa³ami, wytycznymi i wyjaœnieniami 
wydanymi przez PKW)
- œmierci cz³onka komisji,
- utraty prawa wybierania lub niefigurowania w sta³ym rejestrze 
   wyborców danej gminy                          

              J. Szawroñska

Zasady pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

Wp³yw modernizacji gruntów na wysokoœæ podatków



egoroczne œwiêto plonów odby³o siê 6 
wrzeœnia w Amfiteatrze przy Zespole TSzkó³ im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu. 

Uroczystoœci rozpoczê³y siê o godz. 12.00 
msz¹ œwiêt¹ dziêkczynn¹, podczas której 
z³o¿ono dary, rolnicy dziêkowali za plony 
prezentuj¹c przepiêkne wieñce. Przed-
stawiciele w³adz samorz¹dowych - Wójt 
Gminy Siedliszcze Pan Hieronim Zonik, 
Wicemarsza³ek Pan Krzysztof Grabczuk, 
Wicestarosta che³mski Pan Tomasz Szcze-
paniak, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Sie-
dliszcze Pan Wies³aw Pra¿nowski oraz 
starostowie do¿ynek podzielili siê chlebem 
z mieszkañcami i goœæmi. Dziêki uprzejmoœci 
Pani  Bo¿eny Dzierby z Chojna Nowego, która 
upiek³a do¿ynkowe bochenki wszyscy mieli 
okazjê do posmakowania smacznego, 
wiejskiego chleba.

Odpowiedzialne i zaszczytne funkcje 
starostów do¿ynek pe³ni³a Pani Alicja 
Œlusarczyk (Bezek Kolonia) oraz Pan Tomasz 
Studziñski (Adolfin). Pani Alicja prowadzi 
ponad 30-hektarowe gospodarstwo od 1994 
roku. Specjalizuje siê zarówno w produkcji 
roœlinnej jak i zwierzêcej. W gospodarstwie 
uprawiane s¹ m.in. pszenica, rzepak, jêczmieñ, 
buraki. Pan Tomasz – absolwent wydzia³u nauk 
mechanicznych i rolnych od 10 lat prowadzi 
gospodarstwo, które obecnie liczy 52 hektary. 
Zajmuje siê zarówno produkcj¹ roœlinn¹  jak 
i hodowl¹ zwierz¹t.

W tym roku na scenie zaprezentowa³y siê 
dobrze nam znane rodzime zespo³y „K³osy” 
oraz „Siedliszczanie znad Wieprza”. Po raz 
pierwszy goœci³ u nas Amatorski Chór 
Kalinionka z Ukrainy. Muzyczn¹ gwiazd¹ 
imprezy by³ zespó³ AHAJU FUSION BOLIWIA, 
który zaprezentowa³ indiañsk¹ muzykê 
etniczn¹ wraz z ca³¹ palet¹ strojów 
i elementów tañca, nie zabrak³o równie¿ 
znanych i lubianych polskich i œwiatowych 
melodii. O 17.00 na siedliskiej scenie pojawi³ 
siê kabaret KOÑ POLSKI w sk³adzie Maria 
Borzyszkowska, Waldemar Sierañski, Leszek 
Malinowski - kabareciarze znani m.in. z serialu 
telewizyjnego „Badziewiakowie”, autorzy 
licznych piosenek i skeczy („Marian i Hela”, 
„Ufok” ).

Po wystêpie kabaretu nast¹pi³ d³ugo 
oczekiwany moment losowania nagrody 
g³ównej – skutera oraz innych nagród 
ufundowanych przez sponsorów. Warunkiem 
uczestnictwa by³o poprawne wype³nienie 
ankiety. Szczêœliwym posiadaczem skutera 
zosta³ Pan Jacek Lepianka z Majdanu 
Zahorodyñskiego. Po emocjach zwi¹zanych 
z loteri¹ mo¿na  by³o bawiæ siê  wraz 
z zespo³em UNDERCOVER.

W trakcie imprezy rozstrzygniête zosta³y 
konkursy do¿ynkowe. Wœród 12 wieñców 

Do¿ynki Gminno – Parafialne Siedliszcze 2015

najpiêkniejszym i zarazem spe³niaj¹cym kryteria 
wieñca tradycyjnego okaza³o siê dzie³o Ko³a 
Gospodyñ z Siedliszcza. Najsmaczniejszy chleb 
upiek³a Pani Dorota Machaj a ciasto Julia 
Szwedziñska. Najlepsze nalewki robi¹ Panie 
Agnieszka Podkañska oraz Ma³gorzata W³odarczyk.

Dziêkujemy uczestnikom do¿ynek, goœciom, 
sponsorom, paniom z kó³ gospodyñ za udzia³ 
w tegorocznym œwiêcie. Gratulujemy laureatom 
konkursów.                                                       GOK
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 sobotê 11 lipca w Majdanie Zahorodyñskim 
odby³o siê III Œwiêto Ryby. Impreza ju¿ trzeci raz 
z rzêdu zorganizowana w partnerstwie ze W

Starostwem Powiatowym w Che³mie, mia³a na celu 
promowanie gospodarstw rybackich, podmiotów zwi¹zanych 
z rybactwem, wêdkarstwem, przetwa-
rzaniem ryb oraz stowarzyszeñ i osób 
propaguj¹cych tradycje kulinarne i kuchniê 
regionaln¹.

Na przyby³ych goœci czeka³o wiele 
atrakcji: wystêpy zespo³ów ludowych, 
zawody wêdkarskie, zawody stra¿ackie old-
bojów, konkursy dla dzieci oraz doros³ych.

Impreza rozpoczê³a siê zawodami 
wêdkarskimi. Udzia³ wziê³y dru¿yny kilku 
reprezentacji z terenu powiatu che³mskiego.
Miejsca zajête przez poszczególne dru¿yny 
wêdkarskie:
1. Gmina Siedliszcze
2. Gmina Dorohusk
3. Gmina Wierzbica
4. WTZ Majdan Zahorodyñski
5. Gmina Sawin
6. Gmina Bia³opole
7. Gmina Rejowiec
8. Starostwo Powiatowe w Che³mie

Rozstrzygniêto i wrêczono nagrody  
osobom indywidualnym oraz ko³om 
gospodyñ bior¹cym udzia³ w III Powiatowym 
Konkursie Kulinarnym  „Z³ota Rybka”.

Po degustacji zg³oszonych potraw 
komisja konkursowa przyzna³a nastêpuj¹ce 
nagrody w poszczególnych kategoriach: 
Przek¹ski: I miejsce: Bo¿ena Dzierba 
z Chojna Nowego Drugiego – sa³atka rybna, 
II miejsce: Agnieszka Myszka z Czu³czyc – 

13 wrzeœnia 2015 r. delegacja 8 osób z KGW w Bezku 
reprezentowa³a gminê Siedliszcze na do¿ynkach 
wojewódzkich w Koñskowoli. Uroczystoœci do¿ynkowe 
rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹ w miejscowym koœciele, 
celebrowan¹ przez arcybiskupa Stanis³awa Budzika. Nastêpnie 
odby³ siê przemarsz korowodu z wieñcami reprezentuj¹cymi 
powiaty oraz gminy województwa lubelskiego na teren 
Oœrodka Doradztwa Rolniczego. Goœci powita³ wojewoda 
lubelski Wojciech Wilk. 

Po oficjalnej czêœci nast¹pi³y wystêpy zespo³ów 
artystycznych i rozstrzygniêcia wielu konkursów 
do¿ynkowych m.in. na najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy, 
chleb, ciasto, nalewkê. Piêkny wieniec z KGW w Bezku mia³ 
49 konkurentów, rywalizacja by³a w II kategoriach: wieniec 
nowoczesny i wieniec tradycyjny. Wszystkie budzi³y wielkie 
zainteresowanie i zachwyt ogl¹daj¹cych.

Kolejny wieniec, tym razem Ko³a Gospodyñ z Siedliszcza 
równie¿ 13 wrzeœnia 2015 r. bra³ udzia³ w do¿ynkach 
powiatowych odbywaj¹cych siê w Bia³opolu. Delegacja 
z Siedliszcza, uczestniczy³a w uroczystoœciach do¿ynkowych 
i bra³a udzia³ w licznych konkursach. 

ryba w k¹pieli warzywnej, III miejsce: Eugeniusz Linder 
z Romanówki – galantyna ze szczupaka. Wyró¿nienie: Iwona 
Jêdruszczak z Hruszowa – ryba po japoñsku. Zupy: I miejsce: 
KGW Mogilnica – zupa rybna ze szpinakiem, II miejsce: Pawe³ 
Klasura „Œwiat Rozrywki” – zupa ³ososiowa, III miejsce: WTZ 
Majdan Zahorodyñski – zupa rybno-warzywna po majdañsku. 
Wyró¿nienie: KGW Majdan Zahorodyñski – ZUPA RYBACKA. 
Dania g³ówne: I miejsce: KGW Mogilnica – filet z miruny 

w sezamie, II miejsce: KGW Majdan – karp 
po wiejsku, III miejsce: Agnieszka Myszka 
z Czu³czyc – ryba zapiekana. Wyró¿nienie: 
WTZ Majdan Zahorodyñski – ryba pod 
puszyst¹ chmurk¹
W zawodach stra¿ackich wziê³o udzia³ 
siedem dru¿yn, z czego na podium znalaz³y 
siê:I miejsce: OSP ¯mudŸ, II miejsce: OSP 
Kulik, III miejsce: OSP Bia³opole

Niniejszym, chcia³abym serdecznie 
podziêkowaæ cz³onkom Ko³a PZW Sie-
dliszcze za organizacjê zawodów wêdkar-
skich oraz konkursów podczas œwiêta ryby. 
Szczególne podziêkowania dla Jerzego 
Wojtana, Jana Kowalczyka, Edwarda Bud-
nera, Jerzego Pasternaka, Jacka Przebie-
rowskiego oraz Andrzeja Grudziñskiego.

Jolanta Szawroñska

Piêknie wykonany tradycyjny wieniec, zaj¹³  III miejsce 
w konkursie. Cieszymy siê bardzo z tego sukcesu i jesteœmy 
pe³ni uznania dla pañ, które poœwiêcaj¹ co roku swój czas, 
dziel¹ siê swoimi talentami i tworz¹ piêkne dzie³a sztuki, które 
my mieszkañcy  mo¿emy podziwiaæ.

Odnowi³a siê w naszej gminie piêkna staropolska 
tradycja wyplatania wieñców do¿ynkowych i z roku na rok ich 
przybywa. Dziêkujemy wszystkim instytucjom, ko³om 
gospodyñ, so³ectwom i osobom indywidualnym bior¹cym 
udzia³ w konkursie na najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy, 
doceniamy cierpliwoœæ, mistern¹ pracê, zaanga¿owanie i chêæ 
pochwalenia siê tym co mog¹ podziwiaæ inni.

J. Szawroñska

Do¿ynki Wojewódzkie 2015

III Œwiêto Ryby
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o raz dziesi¹ty ju¿ Siedliszcze odwiedzili artyœci. 
Przyjechali do nas z ró¿nych zak¹tków Polski ale te¿ 
i z za granicy. Czêsto przemierzaj¹ dziesi¹tki, setki P
a nawet tysi¹ce kilometrów aby móc odwiedziæ 

Siedliszcze, a¿eby spotkaæ siê ze ,,starymi” znajomymi, ¿eby 
poznaæ nowych i spêdziæ z nimi tych kilka lipcowych dni. 
Wszystkich ich ³¹czy ta sama pasja. Oni potrafi¹ dostrzec 
piêkno nawet tam, gdzie my sami tego nie 
widzimy. Posiadaj¹ umiejêtnoœci prze-
niesienia swoich spostrze¿eñ na p³ótno, 
papier czy bry³ê rzeŸby.

Praca twórcza w plenerze to jedna 
z najtrudniejszych, ale te¿ najpiêkniejszych 
zadañ plastycznych. Warsztaty takie roz-
wijaj¹ inwencjê, wyobraŸniê i wra¿liwoœæ 
plastyczn¹ uczestników poprzez w³asn¹ 
aktywnoœæ twórcz¹. Poszerzaj¹ umiejêtnoœci 
manualne i warsztatowe w zakresie 
malarstwa, rysunku czy rzeŸby. Ponadto 
wyrabiaj¹ umiejêtnoœci wnikliwej obser-
wacji i analizy rzeczywistoœci.

Organizowane plenery daj¹ mieszkañcom Siedliszcza 
i naszej gminy mo¿liwoœæ obcowania ze sztuk¹. Zain-
teresowani mog¹ podpatrywaæ procesy powstawania prac, 
a nawet spróbowaæ w³asnych si³. Jest to tak¿e doskona³a 
promocja walorów turystyczno - przyrodniczych gminy.

Organizuj¹c plener nie poprzestajemy tylko na 
zapewnieniu jego uczestnikom zakwaterowania, wy¿ywienia 
czy podstawowych materia³ów plastycznych. Staramy siê 
przede wszystkim stworzyæ dobr¹ atmosferê i klimat w którym 
powstawaæ maj¹ prace. Poprzez odpowiedni dobór 
uczestników staramy siê podwy¿szyæ poziom artystyczny 

powstaj¹cych prac, co mo¿na by³o zauwa¿yæ zwiedzaj¹c 
kolejne wystawy poplenerowe. 

W tegorocznym Miêdzynarodowym Plenerze Malarsko-
RzeŸbiarskim w Siedliszczu, który trwa³ od 8 do 18 lipca wziêli 
udzia³: Ewa i Kazimierz Kud³acikowie z Warszawy, Maria 
Bobrowska z Tarnobrzega, Anna Dobrowolska z Warszawy, 
Krystyna Bileñki z Rzeszowa, Barbara Kowalska z Warszawy, 
Bo¿ena Dziedziæ z Lublina, Antoni Omiotek z Zamoœcia, 
Katarzyna Szlachta z Lublina, Robert Berlin z Milanówka, 
Henryka i Urszula Bydliñskie z Woli Korybutowej, Halina 
Tymoszczuk z Kulika, Monika Czmuda i Olga £uczkiewicz 

z Siedliszcza, Józef Marczyñski z Symfero-
pola na Krymie, Adam Biliñski z Sosnówki 
oraz Artur Szczypik i Jan Lutostañski z Sie-
dliszcza. 

Oni to w³aœnie sprawili, ¿e powsta³o 
mnóstwo przepiêknych prac, które z trudem 
uda³o siê pomieœciæ w sali wystawienniczej 
miejscowego Domu Kultury, gdzie to 
w³aœnie 18 lipca odby³ siê wernisa¿. 
Naprawdê by³o co podziwiaæ. Wszystkim 
przyby³ym na wystawê serdecznie dziêkujê 
i ju¿ teraz zapraszam na kolejn¹ w lipcu 
przysz³ego roku.       Komisarz pleneru i wystawy

                 Arkadiusz Zawiaczyñski

Po raz dziesi¹ty…

15 czerwca 2015 r. odby³y siê uroczystoœci pogrzebowe œw. p. Ireny Surdyk - 

uczennicy, nauczycielki i wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego 

w Siedliszczu.

Pochodzi³a z Krasnego k/ Paw³owa ale z Siedliszczem zwi¹za³a ca³e swoje doros³e 

¿ycie. Tutaj rozpoczê³a naukê w 1957 r. w Liceum Ogólnokszta³c¹cym, tutaj zda³a 

maturê w 1961 r. Po studiach na UMCS w Lublinie w zakresie filologii polskiej 

rozpoczê³a pracê 1 wrzeœnia 1966 r. jako nauczycielka jêzyka polskiego. Swoj¹ energiê 

i swoje zdrowie poœwiêci³a krzewieniu oœwiaty i kultury wœród m³odzie¿y siedliskiego 

liceum. 

By³a wymagaj¹c¹ polonistk¹, ale tak¹, która z ¿yczliwoœci¹ podchodzi³a do swoich uczniów. Elokwentna, 

o du¿ym takcie pedagogicznym, w³¹czaj¹ca siê chêtnie w tok prac spo³ecznych - zaskarbi³a sobie szacunek 

uczniów, nauczycieli oraz w³adz oœwiatowych. W 1978 r. zosta³a dyrektorem Liceum Ogólnokszta³c¹cego 

w Siedliszczu i funkcjê tê pe³ni³a nieprzerwanie do 1997 r. 

Czasy by³y wtedy mo¿e i ciekawe, ale jak¿e trudne. Naciski polityczne, brak funduszy, kontrole i wizytacje, 

stan wojenny i kolejne reformy systemu oœwiaty. Jako dyrektor potrafi³a poradziæ sobie z wyzwaniami tamtych 

czasów.

I za to dziêkujemy Tobie, droga Pani dyrektor, Pani profesor, kole¿anko! ¯egnamy ciê jako naszego 

przyjaciela. Bêdziesz ¿y³a w naszej pamiêci. Spoczywaj w pokoju.

Pamiêci Ireny Surdyk

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy 

oraz absolwenci LO w Siedliszczu
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a¿da miejscowoœæ ma swoj¹ historiê i piêkno. W ka¿dej 
s¹ ludzie starsi i m³odsi, a tak¿e osoby z nie-
pe³nosprawnoœci¹ w których drzemie potrzeba K
odkrycia skarbów, czyli poznawania 

œwiata wokó³ siebie, oraz osobistego 
wewnêtrznego rozwoju. Od nas samych 
zale¿y czy potrzebê tê w sobie obudzimy, 
dlatego te¿ Stowarzyszenie Siedliskie 
Towarzystwo Regionalne w Siedliszczu 
podjê³o siê realizacji projektu pt. „Klub 
Wêdrownego W³óczykija" od 1 maja do 
1 wrzeœnia 2015 dofinansowanego przez 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

yró¿nienie „Lady D” jest przyznawane od 2002 r., 
po raz pierwszy bior¹ w nim udzia³ 
reprezentantki Lubelszczyzny. Ide¹ W

przedsiêwziêcia jest wyró¿nienie wyj¹tkowych, 
aktywnych kobiet, które mimo niepe³no-
sprawnoœci wykorzystuj¹ ca³y swój potencja³, s¹ 
aktywne w ¿yciu spo³ecznym i wnosz¹ istotny 
wk³ad w ró¿ne dziedziny naszego ¿ycia.

Regionalna gala konkursu „Lady D” im. 
Krystyny Bochenek odby³a siê 8 wrzeœnia 2015 r. 
na Zamku Lubelskim. W konkursie bra³o udzia³ 
16 niezwyk³ych kobiet, które mimo swej 
niepe³nosprawnoœci odnosz¹ sukcesy, s¹ 
aktywne zawodowo, codziennie pokonuj¹ 
bariery i ³ami¹ stereotypy, udowadniaj¹ nam 
pe³nosprawnym, ¿e  nie ma przeszkód, których cz³owiek nie 
jest w stanie pokonaæ. 

Laureatki zosta³y wybrane w piêciu kategoriach. Gminê 
Siedliszcze reprezentowa³a Urszula Bydliñska w kategorii 

Podczas pierwszego spotkania z beneficjentami projektu 
za³o¿ono ,,Klub Wêdrownego W³óczykija". Uczestnicy klubu 
przez kolejne miesi¹ce starali siê nabyæ umiejêtnoœci 
potrzebne przy obs³udze lornetki, kompasu, lepiej poznawali 
samych siebie, swoje mocne i s³abe strony i ograniczenia. 
Nawi¹zywaliœmy wspó³pracê z nowymi ludŸmi i instytucjami. 
Nauczyliœmy siê wspó³dzia³ania w grupie, planowania 
i podejmowania decyzji. Mieliœmy okazje dziêki wytwo-
rzonym folderom pochwaliæ siê przed innymi miejscem 
z którego pochodzimy, spojrzeæ na swoje otoczenie innymi 
oczami, po prostu staæ siê turyst¹ pasjonatem. Na zakoñczenie 
projektu odby³ siê biwak na terenie przyleg³ym do Warsztatu 
Terapii Zajêciowej w Majdanie Zahorodyñskim, wziê³o w nim 

udzia³ 30 osób. Mieliœmy okazjê wy-
próbowaæ sprzêt zakupiony w ramach 
projektu: kijki do nordic walking, namioty, 
karimaty, œpiwory. Noc¹ rozpaliliœmy ognis-
ko z kie³baskami. Rezultatem, który nas 
bardzo cieszy s¹ foldery tematyczne z krzy-
¿ówkami. Zbieraj¹c do nich materia³y 
mogliœmy odkryæ wiele nieznanych nam do 
tej pory miejsc. 

Wioletta Iwaniuk - koordynator projektu

„kultura i sztuka”, która zosta³a wyró¿niona przez  kapitu³ê 
konkursu. Jej pasj¹ jest  malarstwo olejne, tworzy piêkne 
krajobrazy, specjalizuje siê w tworzeniu ikon z wizerunkiem 
Matki Boskiej, wspiera akcje charytatywne, przekazuje swoje 

prace na licytacje m.in. WOŒP, dzia³a na rzecz 
spo³ecznoœci lokalnej, bierze udzia³ w pracach 
Siedliskiego Towarzystwa Regionalnego. Nale¿y 
do Stowarzyszenia Twórczego „Prowincja” 
w Siedliszczu, z tego te¿ tytu³u 1.06.2015 r. 
prowadzi³a warsztaty plastyczne dla dzieci 
z Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu. Udziela siê na 
forach internetowych, pisz¹c na temat 
niepe³nosprawnoœci. Nawi¹za³a wspó³pracê 
z portalem internetowym ”£am stereotypy”, 
gdzie ukaza³ siê artyku³ na temat jej pasji i za-
interesowañ w kontekœcie niepe³nosprawnoœci. 
Jej rywalk¹ by³a Pani Joanna P¹k ze Œwidnika, 
znana poetka, która zosta³a zwyciê¿czyni¹ w tej-

¿e  kategorii. 
Uli gratulujemy uczestnictwa i jesteœmy dumni, ¿e mog³a 

nas reprezentowaæ.
J. Szawroñska

Wyró¿nienie "Lady D" dla Uli

Stowarzyszenie Siedliskie Towarzystwo Regionalne w Siedliszczu 
zakoñczy³o projekt dofinansowany przez 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt ,, Klub Wêdrownego W³óczykija"

7 wrzeœnia w Domu Kultury w Siedliszczu odby³y siê 
konsultacje prowadzone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Dzia³ania Promenada S12. S¹ one elementem przyst¹pienia 
LGD  do prac nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2016 – 2022. 

Celem spotkania by³o:

- rozpoznanie potrzeb i oczekiwañ œrodowiska lokalnego, 

- analiza s³abych i mocnych stron, szans i zagro¿eñ obszaru   
LGD,

- wytyczenie priorytetowych kierunków rozwoju obszaru,

- nakreœlenie celów w nowej strategii.
Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele trzech sektorów: 

publicznego, spo³ecznego oraz gospodarczego a tak¿e 

uczniowie miejscowej szko³y zawodowej i liceum. Spotkanie 
moderowa³a Pani Anna £opaciuk wraz z pracownikami biura 
LGD Pani¹ Katarzyn¹ Koz³owsk¹ i Pani¹ Aleksandr¹ Œwi¹der.

J. Lipczak

Konsultacje z LGD Promenada S12



zachwyceni wyposa¿eniem sal lekcyjnych i pracowni oraz  
kompleksem boisk sportowych. Odbyli wycieczkê po gminie, 
zwiedzaj¹c wa¿niejsze obiekty i inwestycje. 

Podczas wizyty podjêto decyzjê o podpisaniu 
porozumienia o wzajemnej wspó³pracy w dziedzinach: 
kultury, turystyki i sportu, gospodarki komunalnej, oœwiaty, 
ochrony zdrowia i ochrony socjalnej ludnoœci. Strona 
ukraiñska chce tak¿e podpatrywaæ polskie osi¹gniêcia, czerpaæ 
wzory i wymieniaæ informacje dotycz¹ce sfery reform 
i podzia³u administracyjno-terytorialnego.  

Dnia 6 wrzeœnia 2015 r. mia³a miejsce druga wizyta 
przedstawicieli w³adz £ukowskiej Rady którym towarzyszy³ 
amatorski folklorystyczny zespó³ „Kalinionka”. Mieszkañcy 

naszej gminy mieli oka-
zjê pos³uchaæ repertuaru 
naszych s¹siadów zza 
wschodnie j  granicy,  
otrzymaliœmy te¿  ¿ycze-
nia do¿ynkowe z³o¿one 
wraz z tradycyjnym ko-
rowajem na rêce Wójta 
Hieronima Zonika.

J. Szawroñska
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nia 22 lipca 2015 r. goœciliœmy  delegacjê 3 osób 
z gminy £ukiw na Ukrainie. Przedstawiciele w³adz Dsamorz¹dowych s¹ zainteresowani podpisaniem 

porozumienia o wspó³pracy z naszym samorz¹dem. 
W ramach d¹¿eñ Ukrainy do przeprowadzenia reformy 

administracyjno - terytorialnej chc¹ przypatrywaæ siê 
organizacji pracy nie tylko w naszym urzêdzie ale i w je-
dnostkach organizacyjnych, a tak¿e innych instytucjach i orga-
nizacjach. 

Goœcie odwiedzili Zespó³ Szkó³ w Siedliszczu, byli 

Gmina £ukiw 
nowym partnerem Siedliszcza

 miesi¹cach czerwiec – lipiec mieliœmy okazjê 
obejrzeæ zmagania stra¿aków na miêdzygminnych Wzawodach sportowo-po¿arniczych i turnieju 

oldbojów od 40-tki. 
Miêdzygminne zawody sportowo-po¿arnicze odby³y  

14 czerwca 2015 r. w miejscowoœci Siedliszcze na boisku 
Zespo³u Szkó³. 

Do udzia³u w zawodach zg³osi³o siê 8 dru¿yn 
po¿arniczych reprezentuj¹cych gminy: Rejowiec, Rejowiec 
Fabryczny i Siedliszcze.      

Poszczególne zespo³y rywalizowa³y ze sob¹ w dwóch 
konkurencjach: sztafecie po¿arniczej z przeszkodami 

siê 

i æwiczeniach bojowych. Zawodników ocenia³a komisja 
sêdziowska z Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
w Che³mie.

Organizowane zawody s¹ doskona³¹ okazj¹ do 
podziêkowania stra¿akom za ich trud, poœwiêcenie 
i wytrwa³oœæ w niesieniu pomocy potrzebuj¹cym.

„Celem organizacji zawodów sportowo-po¿arniczych 
OSP jest w szczególnoœci mobilizowanie do intensywnego 
szkolenia po¿arniczego, zmierzaj¹cego do skutecznego 
prowadzenia akcji ratowniczo-gaœniczych, ocena stanu 
wyszkolenia po¿arniczego i popularyzacja wœród spo³e-
czeñstwa zagadnieñ ochrony przeciwpo¿arowej. Dobre 
wyszkolenie i przygotowanie druhów stra¿aków oraz sprawny 
specjalistyczny sprzêt to gwarancja bezpieczeñstwa 
mieszkañców gmin: Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, 
Siedliszcze”.

Klasyfikacja generalna zawodów jednostek OSP z gminy 
Siedliszcze przedstawia  siê nastêpuj¹co: 
1. OSP Siedliszcze wynik 124,3 pkt.
2. OSP Dobromyœl 131,7 pkt.
3. OSP Wola Korybutowa 149,0 pkt. 
4. OSP Majdan Zahorodyñski 158,9 pkt. 
5. OSP Kulik 179,7 pkt.  
Odznaczenia otrzyma³o 53 stra¿aków z gminy Siedliszcze.

K. Krukowski

Miêdzygminne 
zmagania stra¿aków

iedem dru¿yn z jednostek OSP powiatu che³mskiego 
stanê³o na starcie IV Turnieju Oldbojów Stra¿ackich SOchotniczych Stra¿y Po¿arnych z powiatu che³mskiego o 

Puchar wójta gminy Siedliszcze. Organizatorem turnieju by³ 
Starosta Che³mski, Wójt Gminy Siedliszcze, oraz Zarz¹d 
Gminny Zwi¹zku OSP w Siedliszczu. Stra¿accy oldboje 
rywalizowali w trzech zasadniczych konkurencjach: musztrze, 
sztafecie oraz tzw. bojówce. Musztra polega³a na wykonaniu 
przez dru¿ynê kilku komend w rodzaju: "w prawo zwrot", 
"w ty³ zwrot", "kolejno odlicz", "w dwuszeregu.

W rywalizacji liczy³ siê czas rozwiniêcia linii gaœniczej 
i trafienia do tarczy strumieniem wody, oraz sprawne 
pokonanie przeszkód. Nagrodami w zawodach by³y 

pami¹tkowe puchary, medale, koszulki, dyplomy.
Najstarszym stra¿akiem bior¹cym udzia³ w turnieju by³ 

Antoni Bielecki (76 lat)  z OSP Kulik gmina Siedliszcze.
G³ówny cel zawodów to jednak nie "wielka rywalizacja", tylko 
pewna forma podziêkowania dla wielu druhów seniorów, 

Stra¿accy oldboje pokazali co potrafi¹



którzy ze wzglêdu na wiek czy stan zdrowia zakoñczyli ju¿ 
aktywny okres dzia³alnoœci bojowej w swoich jednostkach, ale 
nadal czuj¹ siê stra¿akami i w innej formie spe³niaj¹ statutowe 
obowi¹zki cz³onka OSP.

Zawody to równie¿ okazja do wzajemnych spotkañ 
i wspomnieñ dawnych, stra¿ackich dzia³añ oraz dobra, 
kole¿eñska zabawa na œwie¿ym powietrzu z coraz 
liczniejszym udzia³em ca³ych rodzin stra¿ackich i spo-
³eczeñstwa gminy.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia³a siê 
nastêpuj¹co:

1. OSP ̄ mudŸ wynik 202,34 pkt.
2. OSP Kulik wynik 209,46 pkt. 
3. OSP Bia³opole wynik 219,47 pkt.
4. OSP Kanie wynik 226,27 pkt.
5. OSP Majdan Zahorodyñski wynik 246,25 pkt. 
6. OSP Wola Korybutowa wynik 256,97 pkt. 
7. OSP Sawin nie ukoñczenie konkurencji (zawiód³ sprzêt).  
Zawody oldbojów by³y po³¹czone ze Œwiêtem Ryby 
organizowanym przez Starostê Che³mskiego, które co roku s¹ 
organizowane w miejscowoœci Majdan Zahorodyñski (zbiornik 
retencyjny).                                               K. Krukowski

13G£OS SIEDLISZCZA

 zwi¹zku z tym, ¿e zbli¿aj¹ siê obchody stulecia 
polskiej szko³y w Siedliszczu, warto przybli¿yæ Wspo³ecznoœci siedliskiej dzieje szko³y w naszej 

miejscowoœci. W artykule przedstawiono jej losy od koñca XIX 
wieku do dnia dzisiejszego, ze szczególnym uwzglêdnieniem  
najstarszego okresu, najmniej znanego  m³odszym 
czytelnikom.

Pocz¹tki istnienia szko³y w Siedliszczu siêgaj¹ koñca XIX 
wieku. Istotne Ÿród³o, czyli S³ownik Geograficzny Królestwa 
Polskiego podaje, ¿e w 1894 roku szko³a siedliska by³a ju¿ 
instytucj¹ w pe³ni ukszta³towan¹. By³y to czasy zaborów, wiêc 
by³a to szko³a rosyjska, z rosyjskimi nauczycielami i z rosyjskim 
jêzykiem nauczania. W tamtym czasie mieœci³a siê 
w drewnianym budynku przy ulicy Szkolnej (dawne 
przedszkole).

W szkole by³y pocz¹tkowo trzy oddzia³y w których uczy³ 
jeden nauczyciel. Uczono zw³aszcza czytania i pisania 
w jêzyku rosyjskim, du¿y nacisk k³adziono na naukê 
rachunków, historiê i geografiê Rosji i innych krajów, 
z wy³¹czeniem Polski. Uczono te¿ jêzyka starocerkiewnego, 
w którym pop odprawia³ nabo¿eñstwa. W szkole panowa³a 
surowa dyscyplina. Nierzadko uczniowie byli bici lub 
pozostawiani po lekcjach w tzw. ,,kozie” za drobne 
przewinienia.

W okresie poprzedzaj¹cym pierwsz¹ wojnê œwiatow¹ 
szko³a nadal funkcjonowa³a w tym samym, drewnianym 
budynku. By³y w niej klasy: wstêpna, pierwsza, druga, trzecia i 
czwarta. Klasa wstêpna mieœci³a siê w domu p. Grzesiuka, po 
drugiej stronie ulicy. Nauka trwa³a od godziny 8.00 do 17.00 
z godzinn¹ przerw¹ na obiad. Uczniów promowano na 
podstawie pozytywnych ocen. Egzamin obowi¹zywa³ po klasie 
trzeciej. Zdawali go te¿ uczniowie ze szkó³ z s¹siednich 
wiosek. Klasa czwarta by³a klas¹ zbiorcz¹. Uczêszczali do niej 
niejednokrotnie 18-latkowie.

Warto przytoczyæ tutaj ciekawe wspomnienia o naj-
wczeœniejszym okresie szko³y dawnego mieszkañca 
p. Stanis³awa Domañskiego (1886-1964). ,,Przymusu 
szkolnego nie by³o. Kto chcia³ to posy³a³ dzieci do szko³y, kto 
nie chcia³ nie posy³a³. Nauka trwa³a jedynie w sezonie jesienno 
- zimowym, wtedy gdy nie pas³o siê krów, co by³o g³ównym 
zajêciem dzieci w Siedliszczu(…). Gdy ukoñczy³em siedem lat 
rodzice pos³ali mnie do szko³y rosyjskiej, bo polskiej nie by³o. 
Ukoñczy³em cztery jej oddzia³y. W szkole nauczyciel uczy³ 
mnie po rosyjsku, a rodzice w domu po polsku. Dziêki temu 
umia³em czytaæ i pisaæ w ojczystym jêzyku”.

Szko³a rosyjska funkcjonowa³a w Siedliszczu do sierpnia 
1915 roku. Wtedy to, podczas naporu wojsk niemiecko-
austriackich Rosjanie ust¹pili z Siedliszcza. Wkraczaj¹cy do 
osady Austriacy zaprowadzili swoj¹ administracjê. Zamkniêto 
te¿ szko³ê rosyjsk¹. Dzieci zaczê³y  uczyæ siê na plebanii (nie 
istniej¹cy ju¿ budynek drewniany na placu przy szpitalu). 
Od tego czasu, równo sto lat temu rozpoczê³a pracê szko³a, 
w której uczono w jêzyku polskim. Jej organizatorem 
i pierwszym nauczycielem by³ p. Dzwonnik, który przyby³ 
z Che³ma. Szko³a by³a czynna tylko w sezonie jesienno-
zimowym jak za czasów rosyjskich. Chodzi³o do niej du¿o 
wiêcej uczniów ni¿ do szko³y rosyjskiej. Uczêszcza³y te¿ 

Historia polskiej szko³y w Siedliszczu



dzieci ¿ydowskie. Uczono czytania, pisania, a tak¿e 
matematyki, zw³aszcza tabliczki mno¿enia; historii i geografii 
nie by³o.

Po odzyskaniu niepodleg³oœci szko³a zaczê³a 
funkcjonowaæ w budynku dawnej szko³y rosyjskiej. Wtedy to 
nauczanie przy ulicy Szkolnej rozpoczê³y dwie nauczycielki- 
p. Petrejkówna i p. G¹skówna, a kierownikami szko³y byli 
kolejno: p. Chmielowski i ks. prof. Józef Kondelewicz. 
Placówka mia³a do dyspozycji tylko jedn¹ salê lekcyjn¹, która 
musia³a pomieœciæ ponad 150 dzieci „w trzech kompletach 
naukowych”. Du¿ym problemem by³ brak nauczycieli, dlatego 
lekcje odbywa³y siê 2-3 godziny dziennie. Du¿¹ bol¹czk¹ by³o 
nieodpowiednie wyposa¿enie, oprócz tablicy i kredy nie by³o 
¿adnych pomocy naukowych. Z powodu braku opa³u 
w klasach by³o bardzo zimno. W zwi¹zku z tym w pierwszych 
dwóch latach funkcjonowania szko³y w³adze gminy 
przeznaczy³y na cele szkolne prawie trzeci¹ czêœæ gminnego 
bud¿etu. Pojawi³y siê (niezrealizowane) plany budowy nowej 
szko³y. Po rozparcelowaniu maj¹tku dworskiego gmina 
odkupi³a w 1923 roku pa³ac Wêgleñskich i umieszczono w nim 
czêœciowo szko³ê (czêœæ zajmowa³a gmina), co rozwi¹za³o 
w du¿ym stopniu problemy lokalowe.

W roku szkolnym 1923/1924 i kolejnych powsta³y klasy 
pi¹ta, szósta i siódma. W pierwszym roku nauki w szkole dzieci 
pisa³y rysikiem na masowych tabliczkach. W drugiej klasie 
pisa³y o³ówkiem ju¿ w zeszytach. Dopiero w klasie trzeciej 
pisa³y piórem i atramentem. Do noszenia ksi¹¿ek s³u¿y³y 
plecaki w³asnej roboty z deski, sklejki lub torby uszyte z p³ótna. 
Nie wszystkie dzieci mog³y uczyæ siê w szkole. Te 
z biedniejszych rodzin pomaga³y w gospodarstwie rodziców, 
czêsto pas³y byd³o, pracowa³y zarobkowo. Mimo tego, w roku 
1925 w siedmioklasowej szkole by³o ok. 450 uczniów. Klasy 
by³y liczne, nawet liczy³y ok. 60 uczniów. W roku 
poprzedzaj¹cym wybuch II wojny œwiatowej uczêszcza³o 726 
uczniów, a grono pedagogiczne liczy³o 10 nauczycieli.

W 1929 roku szko³a w Siedliszczu przyjê³a imiê Henryka 
Sienkiewicza, którego u¿ywa³a nieprzerwanie do 1952 roku.

Czasy okupacji hitlerowskiej to ciê¿ki okres w historii 
szko³y. Rozpoczêcie roku szkolnego we wrzeœniu 1939 r. 
uniemo¿liwi³ wybuch wojny. Nauka rozpoczê³a siê 10 
paŸdziernika. W tym dniu Niemcy kazali wynieœæ ksi¹¿ki 
z biblioteki, dzienniki lekcyjne, pomoce naukowe, które 
nastêpnie spalili. Czêœæ ksi¹¿ek, ok. 3000 jeszcze przed 
wybuchem wojny, ukry³ w szopie kierownik szko³y Kazimierz 
Str¹kowski. Po jego aresztowaniu w listopadzie 1939 r. 
nauczyciele i uczniowie ¿yli w ci¹g³ym strachu. Coraz mniej, 
bo oko³o 100 dzieci chodzi³o do szko³y. Da³o to spo³ecznoœci 
ukraiñskiej pretekst do ubiegania siê o budynek szkolny dla 
swoich potrzeb. Polacy nie pozwolili wyrugowaæ siê zupe³nie 
z budynku szkolnego. W jego czêœci kwaterowali ¿andarmi, 
nauka odbywa³a siê w jednej sali oraz w prywatnych domach.
Po zakoñczeniu okupacji w szczêœliwie ocala³ym dworku 

Wêgleñskich, dziêki zaanga¿owaniu mieszkañców 1 wrzeœnia 
1944 roku rozpoczê³a pracê siedmioklasowa Publiczna Szko³a 
Powszechna. Brakowa³o kadry pedagogicznej i ksi¹¿ek. 
Bardzo przydatne okaza³y siê ksi¹¿ki ukryte przed wybuchem 
wojny. W 1948 roku w wyniku reformy oœwiaty pracê 
rozpoczê³a 11-letnia szko³a ogólnokszta³c¹ca, której 
dyrektorem zosta³ by³y kierownik szko³y podstawowej 
Kazimierz Str¹kowski. 1 wrzeœnia 1948 r. odby³o siê uroczyste 
rozpoczêcie roku szkolnego, pierwszego w historii siedliskiego 
liceum. Formalne jego powo³anie nast¹pi³o 31 sierpnia 1950 
roku. Na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych, w czasach kierowania 
szko³¹ przez Anielê Sojê dziêki zaanga¿owaniu mieszkañców 
ukoñczono budowê sali gimnastyczno - teatralnej. W celu 
roz³adowania panuj¹cej w szkole ciasnoty do budynku 
dobudowano nowe skrzyd³o, a w nim cztery izby lekcyjne 
i pomieszczenia gospodarcze. W 1952 r. odby³ siê pierwszy 
w Siedliszczu egzamin dojrza³oœci. Przyst¹pi³o do niego15 z 45 
uczniów a zdali wszyscy. W latach szeœædziesi¹tych, kiedy 
funkcjê dyrektora sprawowa³ Edward Kowalski szko³a 
w³¹czona zosta³a do programu szkó³ eksperymentalnych, 
a zadaniem priorytetowym by³o prowadzenie zajêæ w dobrze 
wyposa¿onych tzw. klasopracowniach. 

W roku 1969 dosz³o do podzia³u szko³y ogólno-
kszta³c¹cej w Siedliszczu na szko³ê podstawow¹ i liceum. Sta³o 
siê to za kadencji dyrektora Eugeniusza Rymuta, który 
wykorzystuj¹c dotacjê pañstwow¹ na poprawê bazy lokalowej 
wybudowa³ nowy dwupiêtrowy budynek internatu. Jego 
nastêpca, W³adys³aw Hasiec, doprowadzi³ do oddania w 1973 
roku dwóch okaza³ych budynków. W jednym z nich zosta³o 
usytu³owane liceum, co oddzieli³o je od szko³y podstawowej, 
a w drugim zorganizowano internat dla dziewcz¹t.

Rok 1970/1971 przyniós³ zmiany w systemie nauczania. 
Szko³a w Siedliszczu sta³a siê baz¹ dla wszystkich s¹siednich
 i przekszta³cona zosta³a w Gminn¹ Szko³ê Zbiorcz¹. Jej 
dyrektorami byli kolejno Ryszard Szczygie³ i Ryszard Dzie-
wulski. W 1989 roku szko³a podstawowa na wniosek dyrektora 
szko³y - Wies³awy Plewko otrzyma³a ponownie imiê Henryka 
Sienkiewicza, z którego zrezygnowano w 1953 roku, na mocy 
ministerialnego rozporz¹dzenia o nazewnictwie szkó³. 

Szko³a boryka³a siê z problemami lokalowymi. 
W zwi¹zku z tym w 1994 z inicjatywy Wójta Gminy Hieronima 
Zonika powsta³ Spo³eczny Komitet Budowy Szko³y. 1 wrzeœnia 
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dowany przez PCK, podwieczorek: dro¿d¿ówki, cebularze, 
rogaliki, owoce, ciep³a herbata lub napoje. Nigdy nie brakuje 
te¿ s³odkoœci: wafelków, czekolady, lizaków czy batonów. Po 
takim posi³ku a¿ chce siê pracowaæ dalej!

Wa¿nym elementem pracy naszej œwietlicy jest jej 
wystrój. Tote¿ zgodnie z tematyk¹ zajêæ i zainteresowañ 
uczniów dbamy o wystrój pomieszczenia, maj¹c na uwadze 
estetyczny i przyjemny wygl¹d sali. W tym celu wspólnie 
z chêtnymi dzieæmi, wykonujemy gazetki œcienne, wystawy 
i dekoracje, zrobione  w czasie zajêæ. 

Œwietlica jest miejscem s³u¿¹cym nie tylko do nauki, ale 
i do zabawy. W czerwcu 2014 wybraliœmy siê na bardzo 
atrakcyjn¹ wycieczkê do Ba³towa i do Ujazdowa. Zabawy 

w Parku Rozrywki: gokarty, statek piracki, 
wodne ³abêdzie i karuzele cieszy³y siê 
ogromnym powodzeniem. Kolejny punkt 
wycieczki, czyli zwiedzanie z prze-
wodnikiem JuraParku, którego centrum 
stanowi¹ modele dinozaurów o rzeczy-
wistych rozmiarach, wzbudzi³ zachwyt 
wœród naszych podopiecznych. Podobnie 
zreszt¹ jak spacer wzd³u¿ œcie¿ki dydak-
tycznej, która w bardzo przejrzysty sposób 
zosta³a podzielona na okresy geologiczne 

i obrazuje miliony lat ewolucji ¿ycia na naszej planecie. 
Ostatnie miejsce, które zwiedziliœmy to pe³ne magii 
i tajemniczoœci ruiny zamku Krzy¿topór w Ujazdowie. 
W poprzednich latach organizowane by³y wyjazdy do 
Kazimierza Dolnego i do Janowca.

W czasie wakacji nasi podopieczni mog¹ bezp³atnie lub 
za symboliczn¹ op³at¹ korzystaæ z wypoczynków w Mszanie 
Dolnej i Murzasichle. Zawsze wracaj¹ uœmiechniêci i ¿a³uj¹, ¿e 
te dwa tygodnie tak szybko minê³y.

Nasza dzia³alnoœæ wspierana jest te¿ przez firmê DPD, 
która od czterech lat dostarcza paczki, zawieraj¹ce zabawki, 
przybory szkolne, ksi¹¿ki i s³odycze. W tym roku otrzymaliœmy 
sprzêt AGD, m.in. czajnik elektryczny i kuchenkê 
mikrofalow¹, który u³atwia przygotowanie posi³ków i ciep³ych 
napoi.

Œwietlica œrodowiskowa przy naszej szkole jest 
miejscem, zapewniaj¹cym opiekê, w którym dzieci i m³odzie¿ 
rozwijaj¹ swoje zainteresowania. To tu budowane s¹ 
pozytywne wzorce zachowañ, kszta³towane s¹ w³aœciwe 
postawy i nawyki. Jesteœmy dumni z naszych dzieci i ich pracy.

A. Œliwiñska
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1997  nast¹pi³o uroczyste otwarcie nowoczesnego i doskonale 
wyposa¿onego budynku dla ponad 500 uczniów. Dziêki 
dalszemu zaanga¿owaniu w³adz gminy we wrzeœniu 2001 r. 
odby³o siê otwarcie piêknej hali sportowej, a nastêpnie 
pe³nowymiarowego boiska. Na mocy reformy oœwiaty z 1999 
roku, utworzono szeœcioklasow¹ szko³ê podstawow¹ trzyletnie 
gimnazjum. W 2002 roku powo³ano Zespó³ Szkó³. 17 listopada 

2004 otrzyma³ on akt nadania imienia H. Sienkiewicza 
uchwalony przez Radê Gminy Siedliszcze. Rozszerzenie 
imienia odby³o siê na wniosek Dyrektora Zespo³u, nauczycieli, 
rodziców i ca³ej spo³ecznoœci uczniowskiej. Od tej pory szko³a 
nosi nazwê Zespo³u Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza 
w Siedliszczu, a jego dyrektorem od 2002 roku jest Bernarda 
Pra¿nowska.   U. Dziedzic

wietlica œrodowiskowa przy Zespole Szkó³ w Siedliszczu 
dzia³a ju¿ od 2008 roku! To ju¿ siedem lat przy wspó³pracy 
Polskiego Czerwonego Krzy¿a i Duñskiego Czerwonego Œ
Krzy¿a realizujemy projekt „Okno na œwiat”, w ramach 

którego œwietlica rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ.
G³ównym celem naszej pracy jest zapewnienie opieki 

i organizacji czasu wolnego dzieciom ze œrodowiska 
lokalnego, do¿ywianie, a tak¿e pomoc w odrabianiu lekcji oraz 
kszta³cenie i rozwijanie zainteresowañ naszych wycho-
wanków. Przez cztery lata pani Teresa Kiejda stawa³a na 
wysokoœci zadania i wype³nia³a misjê œwietlicy. Od dwóch lat 
dzia³anie te s¹ kontynuowane przez pani¹ Annê Œliwiñsk¹. 
Bardzo czêsto goœciliœmy przedstawicieli Polskiego Czer-
wonego Krzy¿a z Lublina i Bia³orusi, a tak¿e delegacjê 
z Danii.

Gry planszowe, pi³karzyki, du¿y telewizor z DVD, 
komputer z dostêpem do Internetu to tylko niektóre 
z mo¿liwoœci form spêdzania czasu wolnego w œwietlicy. 
Uczniowie naszej szko³y po skoñczonych lekcjach otrzymuj¹ 
tu pomoc w odrabianiu prac domowych. Bior¹ bardzo aktywny 
udzia³ w zajêciach rekreacyjno-sportowych w sali 
gimnastycznej, na boisku szkolnym 
i nowopowsta³ym placu zabaw. Nie brakuje 
te¿ zajêæ plastyczno-technicznych, dziêki 
którym rozwijaj¹ swoje talenty i wyo-
braŸniê. Podczas zajêæ wychowankowie 
maj¹ równie¿ mo¿liwoœæ doskonaliæ jêzyk 
angielski oraz porozmawiaæ z psy-
chologiem szkolnym na bardzo ciekawe, 
czêsto nurtuj¹ce je tematy. Dzieci, 
zw³aszcza te w m³odszym wieku szkolnym, 
s¹ aktywne, otwarte i szczere. Praca z nimi 
to wielka przyjemnoœæ. Nie obawiaj¹ siê pora¿ki, æwicz¹, 
poszukuj¹, rozwijaj¹ twórcze podejœcie do czekaj¹cych je 
zadañ. Nasz¹ pracê wspieraj¹ i uatrakcyjniaj¹ wolontariusze 
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. R. Traugutta w Siedliszczu, 
jak i z gimnazjum. Zawsze s¹ gotowi pomóc w nauce. 
Przygotowuj¹ ciekawe gry i zabawy. W grudniu przebrani za 
Œw. Miko³aja i jego pomocników wrêczyli naszym wszystkim 
podopiecznym paczki z upominkami w postaci s³odyczy, 
zabawek i przyborów szkolnych.

Bardzo przyjemn¹ przerw¹ miêdzy zajêciami jest, refun-

„Okno na œwiat” dla naszych dzieci
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 czasie wakacji 2015 r. w lipcu uczniowie szko³y 
podstawowej i gimnazjum w  Siedliszczu mieli 
mo¿liwoœæ uczestniczenia w wypoczynku letnim.W

G³ównym celem pó³kolonii by³o wdro¿enie dzieci i m³odzie¿y 
do czynnego wypoczynku, wskazanie alternatywnych form 
spêdzania wolnego czasu, wyrabianie tê¿yzny fizycznej, 
kszta³towanie nawyków kulturalnego zachowania w miejscach 
publicznych i wspó³pracy w grupie oraz wskazywanie piêkna 
i walorów przyrodniczych regionu.

Wypoczynek prowadzony by³ w dniach 
od 06 – 17 lipca br.. Uczestniczy³o w nim 125 
dzieci w wieku 6-14 lat z rejonu naszej gminy.

W czasie realizacji zadañ dzieci i m³o-
dzie¿ mia³y mo¿liwoœæ obejrzenia filmów 
w technologii 3D w kinie ,,Zorza”. Dzieci 
bardzo chêtnie bra³y udzia³ w zajêciach 
plastyczno – technicznych. Powstawa³y letnie 
obrazy z materia³ów, koralików, guzików 
i suszonych kwiatów, ozdabia³y flakony 
kolorow¹ farb¹ akrylow¹. Odby³y siê 
warsztaty, na których poruszono temat 
higienicznego trybu ¿ycia, oraz szkodliwoœci 
czynnego palenia tytoniu i wp³ywu biernego palenia na osoby 
przebywaj¹ce w otoczeniu palacza. Jako podsumowanie 
spotkania dzieci wykonywa³y odznaki i plakaty promuj¹ce 

zdrowy tryb ¿ycia.
Dziêki sprzyjaj¹cej aurze dzieci mog³y wyjechaæ 

dwukrotnie nad Zalew ¯ó³tañce. Tam pod opiek¹ ratowników 
i wychowawców doskonali³y technikê p³ywania, bra³y udzia³ 
w grach zespo³owych na przygotowanych boiskach oraz 
korzysta³y z k¹pieli s³onecznych. Niebywa³¹ atrakcj¹ by³a 
zabawa na krytym basenie w Zamoœciu: jacuzzi i zje¿d¿alnie to 
,,frajda” dla dzieci. Zwiedzi³y Kazimierz Dolny nad Wis³¹, 
dzielnie pokonywa³y wzniesienia i góry. Przebywa³y w krainie 
magii i czarów czyli ,,Magiczne Ogrody” ko³o Janowca. 

Miêdzy innymi: odwiedzi³y smoka w jaskini, 
sprawdzi³y swoje umiejêtnoœci w parku 
linowym, p³ynê³y tratwami i jeŸdzi³y kolejk¹.
W celu wyrabiania tê¿yzny fizycznej i zdro-
wej rywalizacji zorganizowaliœmy ,,Sparta-
kiadê”. Konkurencje by³y dostosowane do 
wieku i mo¿liwoœci uczniów. Nie by³o 
przegranych – wszyscy otrzymali upominki 
i gor¹ce brawa. By³ to dzieñ pe³en pozy-
tywnych emocji.
   Ka¿dego dnia dzieci mia³y zapewniony 
gor¹cy posi³ek. Nad bezpieczeñstwem 
czuwa³a doœwiadczona kadra nauczycieli 
z Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu. Wszyscy 
uczestnicy pó³kolonii wyœmienicie siê bawili 

i maj¹ nadziejê, ¿e za rok bêd¹ mieli szansê wzi¹æ udzia³ 
w podobnych spotkaniach.                                            R. Krysa

nia 9 wrzeœnia 2015r. uczniowie klas pierwszych 
i dzieci piêcioletnie z oddzia³ów przedszkolnych DZespo³u Szkó³ i Samorz¹dowego Przedszkola 

w Siedliszczu wziê³y udzia³ w akcji "Bezpieczna Zebra" 
organizowanej przez Komendê Miejsk¹ Policji w Che³mie. 

Jej celem by³o praktyczne zapoznanie siê uczniów 
z podstawowymi zasadami bezpieczeñstwa w ruchu 

drogowym. Wszystkie dzieci z wykonanymi przez siebie 
transparentami i znakami drogowymi wraz z nauczycielami 
i rodzicami przesz³y ze szko³y na rynek Siedliszcza. Na jednym 
z przejœæ w Siedliszczu w obecnoœci policjantów ruchu 
drogowego i uczniów M³odzie¿owej S³u¿by Ruchu 
Drogowego uczy³y siê przechodziæ przez jezdniê. 

W spotkaniu tym wzi¹³ równie¿ udzia³ przedstawiciel 
PZU, który przekaza³ wszystkim dzieciom znaczki 
odblaskowe, aby sta³y siê bardziej widoczne na drodze.

B. Ga³ka

Akcja "Bezpieczna Zebra"

S³oneczne lato 2015 w Zespole Szkó³

Podobnie jak w latach ubieg³ych spo³ecznoœæ szkolna ma 
siê czym pochwaliæ. 

Dziêki pracy i zdolnoœciom uczniów oraz zaanga-
¿owaniu nauczycieli osi¹gnêliœmy wiele sukcesów na szczeblu 
ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, regionalnym. 
Mamy wœród uczniów laureatów konkursów przedmiotwych, 
zwyciêzców w zawodach sportowych i konkursach arty-
stycznych. Za nami tak¿e wiele uroczystoœci, imprez, 
wycieczek i wyjazdów, tak bardzo lubianych przez uczniów. 

W minionym roku w Samorz¹dowym Przedszkolu oraz 
w Szkole Podstawowej przeprowadzona zosta³a ewaluacja 
zewnêtrzna prowadzona przez Kuratorium Oœwiaty w Lu-
blinie. Obserwacji poddano efekty dzia³alnoœci dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuñczej przedszkola i szko³y.
Praca obu placówek zosta³a oceniona wysoko, co 

œwiadczy o tym, ¿e zarówno nauczyciele przedszkola, jak 
i szko³y dbaj¹ o prawid³owy rozwój dzieci i uczniów. 
Prowadzone s¹ atrakcyjne zajêcia, rozpoznawane s¹ potrzeby 
i mo¿liwoœci uczniów, a podejmowane na tej podstawie  
dzia³ania pozwalaj¹ osi¹gn¹æ ka¿demu dziecku sukces na 
miarê swoich mo¿liwoœci. Bogata oferta zajêæ obu placówek  
pozwala na rozwijanie ich zainteresowañ i zdolnoœci.

Dziêki zaanga¿owaniu w³adz gminy Siedliszcze 
w minionym roku w szkole podstawowej prowadzony by³ 
projekt „Modernizacja oddzia³ów przedszkolnych przy Szkole 
Podstawowej w Siedliszczu” realizowany w ramach dzia³añ 

Zakoñczyliœmy kolejny rok szkolny w Zespole Szkó³ im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu
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Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. G³ównym jego celem 
by³o doposa¿enie oddzia³ów przedszkolnych w pomoce 
dydaktyczne wspomagaj¹ce real izacjê podstawy 
programowej. Dziêki pozyskanym œrodkom zosta³y zakupione 
zabawki, nowoczesny sprzêt: tablice interaktywne, rzutniki 
multimedialne, telewizory, meble. Przede wszystkim jednak 
przy Zespole Szkó³ w Siedliszczu zosta³ wybudowany 
nowoczesny plac zabaw, tak oczekiwany przez wszystkie 
dzieci.  „Magiczny ogród” – bo takie imiê otrzyma³, zosta³ 
uroczyœcie oddany do u¿ytku 3 paŸdziernika 2014 r.

W ci¹gu trwania roku szkolnego  przy wspó³pracy 
rodziców w zespole szkó³ odbywa³y siê 
ró¿norodne imprezy klasowe i szkolne, 
m.in. Œlubowanie uczniów klas pierw-
szych, Dzieñ ch³opaka, Miko³ajki, Dzieñ 
kobiet. Pod kierunkiem nauczycieli 
uczniowie przygotowywali okoli-
cznoœciowe apele, m.in. z okazji Œwiêta 
Niepodleg³oœci, Konstytucji 3 Maja, 
zaprezentowane tak¿e spo³ecznoœci 
lokalnej.

Przy wspó³pracy z GOK w Sie-
dliszczu odby³a siê kolejna edycja 
Festiwalu Talentów Muzycznych, II 
Regionalny Festiwal Piosenki Przed-
szkolnej „Siedliskie Nutki”, a tak¿e 
zabawa œrodowiskowa dla dzieci z te-
renu gminy.

W roku szkolnym 2014/2015 
w Szkole Podstawowej w Siedliszczu do 
2 oddzia³ów przedszkolnych uczê-
szcza³o 47 dzieci piêcio i szeœcioletnich. 
W 16 oddzia³ach klas I – VI uczy³o siê 
351 uczniów. W sk³ad Zespo³u Szkó³ 
w Siedliszczu wchodzi³y równie¿ szko³y 
filialne. W Szkole Filialnej w Chojnie 
Nowym Pierwszym w oddziale przed-
szkolnym uczy³o siê 4 dzieci, a klasach I 
– III zapisanych by³o 13 uczniów.

W Szkole Filialnej w Woli Kory-
butowej praca prowadzona by³a w od-
dziale przedszkolnym, do którego  
uczêszcza³o 3 dzieci i w klasie pierwszej, 
gdzie uczy³o siê 4 uczniów.

Miar¹ edukacji s¹ wyniki nauczania. Za wysokie wyniki 
w nauce rada pedagogiczna szko³y podstawowej wyró¿ni³a 39 
dzieci z klas I – III oraz 41 uczniów z klas IV – VI.
S¹ to uczniowie: W klasach pierwszych - Sandra Kondracka, 
Julia Miku³a, Julia Kuczyñska, Izabela Muszyñska, Katarzyna 
Karwat, Lena Górna, Magdalena £ukaszuk, B³a¿ej Orysz, 
B³a¿ej Pyc, Patryk Pyda, Krystian Szaba³a, Roksana Oleszczuk, 
Ilona Wroñska, Nikola Cieœlik, Emilia Siedlecka, Ewelina 
¯elechowska, Marta Brzozowiec, Wiktoria Chacia, Martyna 
Domañska, Afrodyta Dudek, Dominika Janczak, Marita 
Wojcieszek, Urszula Kowalczuk.

W klasach II - Maksymilian Klin, Hanna Koz³owska, 
Aleksandra Sadowska, Jakub Przybylski, Weronika Œlepaczuk, 
Blanka Szczepaniak, Bartosz Szemro, Roksana S³aby.

W klasach III - Julia Bisko, Eryka Pel, Patrycja 
Tomaszewska, Joanna Pasternak, Noemi Michalska, Adrianna 
Pisarczyk, Elwira ̄ elechowska, Aleksandra Dudzicz.

W klasach IV – Sabina Kwaœnik – œr. ocen 5,09, bardzo 
dobre zachowanie, Jakub Œliwiñski – œr. 5,0, wzorowe 
zachowanie, Kamil Rudnik – œr. 4,9, zachowanie wzorowe, 
Przemys³aw Poleszak – œr. 4,81, bardzo dobre zachowanie, 
Adrianna Borys – œr. 5,27, wzorowe zachowanie, Kinga 
Brzozowiec – œr. 5,0, bardzo dobre zachowanie, Julia Czmuda 

– œr. 5,09, wzorowe zachowanie, Oliwia Garbacz – œr. 4,9, 
bardzo dobre zachowanie, Wiktoria Konik – œr. 5,18, wzorowe 
zachowanie, Adrian Kruczyñski – œr. 4,81, bardzo dobre 
zachowanie, Emilia Kuczyñska – œr. 4,81, bardzo dobre 
zachowanie, Karolina Szaba³a – œr. 4,81, bardzo dobre 
zachowanie, Patrycja Pawlak – œr. 5,72, wzorowe zachowanie, 
Nikola Rura – œr. 5,0, wzorowe zachowanie, Klaudia Szulc – 
4,91, bardzo dobre zachowanie, Weronika Wójcik – 4,73, 
bardzo dobre zachowanie, Karolina Ho³ub – œr. 4,73, dobre 
zachowanie, Emilia Mazonik – œr. 4,64, bardzo dobre 
zachowanie.

W klasach V – Elwira Darnia – œr. 
4,73, wzorowe zachowanie, Kinga 
Muszyñska – œr. 4,9, wzorowe zacho-
wanie, Milena Mazurek – œr. 5,0, 
wzorowe zachowanie, Eliza Korneluk – 
œr. 4,8, wzorowe zachowanie, Roksana 
Czerniak – œr. 5,09, bardzo dobre 
zachowanie, Jagoda Mazurek – œr. 4,91, 
bardzo dobre zachowanie, Martyna 
Wnuk – œr. 5,09, bardzo dobre 
zachowanie, £ukasz Okoñ – œr. 4,82, 
zachowanie bardzo dobre, Wiktoria 
Poliszuk – œr. 4,59, bardzo dobre 
zachowanie, Zuzanna Kuras – œr. 5,09, 
bardzo dobre zachowanie, B³a¿ej 
Kiciñski – œr. 4,55, dobre zachowanie.

W klasach VI – Patrycja JóŸwiak – œr. 
5,18, wzorowe zachowanie, Martyna 
Poleszak – œr. 5,27, wzorowe zacho-
wanie, Weronika Jêdruszak – œr. 5,36, 
wzorowe zachowanie, Angelika £ucka – 
œr. 4,82, wzorowe zachowanie, Krystian 
Mysak – œr. 5,09, bardzo dobre 
zachowanie, Maryna Patra – œr. 5,09, 
wzorowe zachowanie, Maja Pêkala – œr. 
4,91, zachowanie wzorowe, Zuzanna 
Pigiel – œr. 5,09, wzorowe zachowanie, 
Paulina Pra¿nowska – œr. 5,09, wzorowe 
zachowanie, Julia Przybylska – œr. 4,91, 
wzorowe zachowanie, Paulina Mazurek 
– œr. 4,55, wzorowe zachowanie.

Dodatkowo 17 uczniów wyró¿niono 
za 100% obecnoœæ na zajêciach szkolnych: Bart³omiej 
Gogu³ka, Jagoda Jaremek, Sabina Kwaœnik, Przemys³aw 
Poleszak, Adrianna Borys, Kacper Dudziak, Wiktoria Konik, 
Karolina Szaba³a, Emilia Kuczyñska, Joanna Grzesiuk, Sylwia 
Szczepaniak, Martyna Wnuk, Julia Repczyñska, Martyna 
Poleszak, Patrycja JóŸwiak, Klaudia Bobrowska, Nikola 
Œwieczak.

W Szkole Filialnej w Chojnie Nowym wyró¿niono 
uczniów: Klasa I - Kuba Mazurek, Emanuel Grab, Emilia 
Gawron. Klasa II - Kacper Gacki, Marcel Maculewicz. Klasa III - 
Anita Œwierczek, Julia Maik, Amelia Skiba.

Natomiast w Szkole Filialnej w Woli Korybutowej 
wysokie wyniki w nauce osi¹gnêli uczniowie: Aleksandra 
Kogutowska i Gabriel Okoñ.  

Uczniowie szko³y podstawowej osi¹gali sukcesy w kon-
kursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach 
sportowych o zasiêgu ogólnopolskim, wojewódzkim, po-
wiatowym, diecezjalnym.

Powodem do dumy ca³ej spo³ecznoœci szkolnej s¹ 
osi¹gniêcia uczniów w Wojewódzkich Konkursach Przed-
miotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora 
Oœwiaty. Zuzanna Pigiel otrzyma³a tytu³ Laureata Konkursu 
Ortograficznego, Finalist¹ Konkursu z przyrody zosta³ Krystian 
Mysak, a Weronika Jêdruszak i Kacper Borys otrzymali tytu³ 



Finalisty Konkursu z historii. Laureatami konkursu chemicz-
nego zostali Agnieszka Magryta i Rafa³ Wójcik.

Swoje zdolnoœci i umiejêtnoœci uczniowie klas IV – VI 
z powodzeniem zaprezentowali tak¿e w innych konkursach 
przedmiotowych oraz artystycznych zdobywaj¹c wysokie 
miejsca i wyró¿nienia reprezentuj¹c nie tylko szko³ê, ale 
równie¿ powiat che³mski.

Podczas XXIII Ogólnopolskiego Zlotu Szkó³ Sien-
kiewiczowskich, który w tym roku organizowany by³ 
w Przasnyszu dyktando opracowane przez Zuzannê Pigiel 
zwi¹zane tematycznie z ¿yciem i twórczoœci¹ Henryka 
Sienkiewicza zdoby³o uznanie komisji i zajê³o II miejsce 
w kategorii prac polonistycznych.

W Ogólnopolskim konkursie plastycznym pod has³em 
„Bezpiecznie na wsi – zwierzaki nie pluszaki” Julia Czmuda 
zajê³a III miejsce, Wiktoria Konik otrzyma³a wyró¿nienie 
w  kategorii plastycznej Ogólnopolskiego Konkursu Prozy 
Ignacego Kraszewskiego.

Weronika Jêdruszak reprezentuj¹c powiat che³mski 
zosta³a laureatk¹ Wojewódzkiego Konkursu Piosenki 
Dzieciêcej i M³odzie¿owej „Œpiewaj¹cy s³owik”. 

Weronika wyœpiewa³a tak¿e I miejsce w powiatowym 
konkursie „O Ró¿ê Ma³ego Ksiêcia”, a Martyna Poleszak w tym 
samym konkursie otrzyma³a wyró¿nienie.

W Diecezjalnym Konkursie o Janie Pawle II  organizo-
wanym przez Zespó³ Szkó³ w Siedliszczu w kategorii 
plastycznej III miejsce zdoby³a Martyna Poleszak, a wy-
ró¿nienie otrzyma³a Aleksandra Dudzicz. W kategorii prac 
multimedialnych I miejsce zdoby³a Paulina Mazurek. 

W V Ogólnopolskim Przegl¹dzie Œpiewaczym i Grup 
Kolêdniczych grupa uczniów z klas IV zdoby³a wyró¿nienie. 
Natomiast w Powiatowym Przegl¹dzie Widowisk Kolêdni-
czych wyró¿nienie otrzymali uczniowie klasy IIIc.

Bardzo dobrymi wynikami zakoñczy³ siê udzia³ naszych 
uczniów w zawodach sportowych. W XXI Edycji Czwartków 
Lekkoatletycznych Szko³a Podstawowa w Siedliszczu 
uplasowa³a siê na 1 miejscu w tabeli, pozostawiaj¹c za sob¹ 17 
innych szkó³ powiatu che³mskiego. Indywidualnie uczniowie 
zdobyli 10 z³otych, 12 srebrnych, 12 br¹zowych medali. 
Zdobywcami medali w poszczególnych konkurencjach zostali: 
I miejsce (z³ote medale) zdobyli: Milena Mazurek – 60 m, 
Bart³omiej Mazurek – 300 m, Angelika £ucka – 600 m, Karolina 
Ho³ub – 600 m, Krzysztof Poliszuk – 1000m, Kacper Dudziak – 
1000 m, Kinga Muszyñska – skok w dal, Karolina Ho³ub – skok 
w dal, Przemys³aw Poleszak – skok w dal, £ukasz Danieluk – 
rzut pi³eczk¹ palantow¹. II miejsce (srebrne medale) zdobyli: 
Kamil Rudnik – 60 m, Patrycja JóŸwiak – 300 m, Roksana 
Czerniak – 300 m, Adrian Pawlak – 300 m, Maciej Kulisz – 300 
m, Przemys³aw Poleszak – 300 m, Adrian Pawlak – 1000 m, 
Jakub Œliwiñski – 1000 m, Angelika £ucka — rzut pi³eczk¹ 
palantow¹, Elwira Darnia– rzut pi³eczk¹ palantow¹, Adrian 
Ho³ub– rzut pi³eczk¹ palantow¹, Adrian Pawlak – skok w dal.
III miejsce(br¹zowe medale) zdobyli: Amelia Stasiñska — 300 
m, Jakub Troczyñski – 300 m, Kinga Muszyñska – 600 m, 
Patrycja Pawlak – 600 m, Eryk Wo³oszyn – 1000 m, Patrycja 
JóŸwiak – skok w dal, Roksana Czerniak – skok w dal, Kinga 
Marciniak – skok w dal, Kamil Rudnik – skok w dal, Monika 
Dziewulska — rzut pi³eczk¹ palantow¹, Micha³ Sawicki — rzut 
pi³eczk¹ palantow¹, Jakub Œliwiñski — rzut pi³eczk¹ 
palantow¹. 12 osób zakwalifikowa³o siê na Ogólnopolskie 
zawody do £odzi.

Wiele radoœci i dumy przysporzyli równie¿ uczniowie 
Publicznego Gimnazjum zajmuj¹c wysokie miejsca w kon-
kursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy 
kolejnych sukcesów.

A. Dudek, M. Lekan-Poliszuk.

18 G£OS SIEDLISZCZA
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olejny rocznik absolwentów Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego im. Romualda Traugutta w Siedliszczu opuœci³ 
mury szko³y. 24 kwietnia 2015r. po mszy œw. w koœciele K
parafialnym rodzice, nauczyciele i wychowawcy oraz 

uczniowie klas pierwszych i drugich 
uroczyœcie po¿egnali tegorocznych 
absolwentów liceum.

Dyrektor szko³y Wies³aw Pra¿-
nowski powita³ goœci: Tomasza Szcze-
paniaka – Wicestarostê Che³mskiego, 
Hieronima Zonika – Wójta Gminy Sie-
dliszcze, Anetê Dudek – Prze-
wodnicz¹c¹ Rady Rodziców, Ks. dr Jacka 
Brogowskiego – Proboszcza Parafii 
Siedliszcze.

Po przemówieniu dyrektora szko³y g³os zabra³ Wice-
starosta Che³mski Tomasz Szczepaniak, który z³o¿y³ gratulacje 
i ¿yczenia tegorocznym abiturientom liceum. Nastêpnie g³os 
zabra³ Wójt Gminy Siedliszcze Hieronim Zonik ¿ycz¹c 

 maju 2015r. rozpoczê³y siê egzaminy maturalne w 
Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Romualda WTraugutta w Siedliszczu.

Do matury przyst¹pi³o 28 tegorocznych absolwentów, 
którzy pisali egzamin w nowej formule oraz 11 osób z lat 
poprzednich, w tym absolwenci z Liceum w Rejowcu.

Aby otrzymaæ œwiadectwo dojrza³oœci nale¿a³o zdaæ 
2 egzaminy ustne - z j. polskiego i j. obcego nowo¿ytnego oraz 
4 egzaminy pisemne - z j. polskiego, matematyki, j. obcego i po 
raz pierwszy w tym roku z przedmiotu dodatkowego. 
Œwiadectwa dojrza³oœci otrzyma³o 26 (93%) tegorocznych 
absolwentów.                         LO

absolwentom trafnych wyborów w doros³ym ju¿ ¿yciu.
Poetyckie przemówienie wyg³osi³a przedstawicielka 

absolwentów Anna Kostrzewska. Nagrody i listy gratulacyjne 
rodzicom wrêczy³ dyrektor szko³y Wies³aw Pra¿nowski i Prze-
wodnicz¹ca Rady Rodziców Aneta Dudek. Œwiadectwa 
ukoñczenia szko³y ponadgimnazjalnej otrzyma³o 33 
absolwentów z klasy IIIa (wych. Miros³aw Wójtowicz) i klasy 

IIIb (wych. Wojciech Iwaniuk). 
Najwy¿sze wyniki w nauce w ci¹gu 3 lat 
nauki osi¹gnêli uczniowie: Gruszka 
Magdalena - œr. 5.11, Siemczuk Ewelina 
– œr. 5.06, Dudek Ma³gorzata – œr. 4.82, 
GoŸdziuk Samanta – œr. 4.76, Pielech 
Martyna – œr. 4.59, Czajka Sara – œr. 
4.50, Wasilew Iwona – œr. 4.50, Poliszuk 
Pawe³ – œr. 4.28, Œliwka Bo¿ena – œr. 
4.24, Linder Aleksandra – œr. 4.10, 
Zakaszewska Aleksandra – œr. 4.10, 

Olko Anna – œr. 4.0.
Gratulujemy takich wyników tegorocznym absolwentom 

i ¿yczymy jeszcze lepszych na egzaminie maturalnym.
LO

MATURA 2015

Po¿egnanie absolwentów 
liceum w Siedliszczu

ilka miesiêcy temu up³yn¹³ kolejny rok szkolny 
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Romualda Traugutta w KSiedliszczu.

Po mszy œw. odprawionej w koœciele parafialnym w Sie-
dliszczu przez proboszcza ks. dr Jacka Brogowskiego oraz ks. 
Andrzeja Jachimka odby³o siê uroczyste zakoñczenie roku 
szkolnego w sali gimnastycznej liceum.

Tradycyjnie uroczystoœæ otworzy³ dyrektor szko³y Pan 
Wies³aw Pra¿nowski, który powita³ przyby³ych goœci: Pana 
Tomasza Szczepaniaka – wicestarostê che³mskiego, nauczycieli 

i wychowawców, uczniów, rodziców oraz pracowników szko³y.
Po okolicznoœciowym przemówieniu dyrektora, w którym 

podsumowa³ i oceni³ pracê szko³y w mijaj¹cym roku szkolnym, 
pogratulowa³ uczniom z najwy¿sz¹ œredni¹ ocen: Ogrodnik Anita 
– 5,50, Wójcik Wojciech – 5,30, Brzozowiec Anita – 5,29, 
Wójtowicz Aleksandra – 5,12, Korzeniowska Pa-trycja – 5,0, 
Kasperek Katarzyna – 4,82, Pasternak Wojciech – 4,80, Kulisz 
Natalia – 4,76, Michalak Damian – 4,60, Poliszuk Natalia – 4,53, 
Rusin Katarzyna – 4,50, Sochaj Anna – 4,50.

Nastêpnie zosta³y wrêczone œwiadectwa z wyró¿nieniem 
oraz nagrody. Stypendium za wyniki w nauce 8 uczniom liceum 
wrêczy³ wicestarosta che³mski Pan Tomasz Szczepaniak.

Po czêœci artystycznej dyrektor z³o¿y³ wszystkim ¿yczenia.              
LO

Zakoñczenie roku szkolnego w Liceum
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d Mszy œw. w koœciele parafialnym rozpoczê³a siê 

uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w OSiedliszczu.
Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Romualda 

Traugutta oraz Rzemieœlniczej Szko³y Zawodowej zostali 

powitani przez dyrektora Wies³awa Pra¿nowskiego i nau-

czycieli na placu przed budynkiem szko³y.
W swoim przemówieniu dyrektor stwierdzi³, ¿e liceum 

w Siedliszczu zapewnia wysoki poziom nauczania i wycho-

wania. Dowodem s¹ wyniki egzaminu maturalnego, gdzie 

tylko 1 osoba z tegorocznych maturzystów nie otrzyma³a 

œwiadectwa dojrza³oœci, oraz osi¹gniêcia naszych absol-

wentów na studiach wy¿szych i w pracy zawodowej.
Szko³a to nie tylko budynki, klasy, boiska. Szko³a to 

przede wszystkim uczniowie i nauczyciele. Dlatego od 

ubieg³ego roku dzia³a w szkole Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla 

Doros³ych. W tym roku szkolnym rozpoczyna dzia³alnoœæ 

klasa wielozawodowa Rzemieœlniczej Szko³y Zawodowej. 

Podobnie jak Liceum dla Doros³ych jest to szko³a niepubliczna 

o uprawnieniach publicznych prowadzone przez TWP 

w Lublinie. Uczniowie szko³y zawodowej przedmioty 

ogólnokszta³c¹ce realizowaæ bêd¹ w liceum w Siedliszczu, 

przedmioty zawodowe teoretyczne w Centrum Kszta³cenia 

Praktycznego w Pu³awach, a praktyki zawodowe 

u rzemieœlników lub w zak³adach pracy w Lublinie.
Rok szkolny rozpoczynaj¹ w Siedliszczu 3 klasy 

pierwsze (2 w liceum i 1 w szkole zawodowej), 2 klasy drugie 

(1 w liceum i 1 w Liceum dla Doros³ych) oraz 1 klasa trzecia w 

liceum. Do szko³y zapisanych jest 133 uczniów i s³uchaczy.
Uczniowie liceum realizowaæ bêd¹ zajêcia w grupach: 

mundurowej, przyrodniczej, informatycznej i humanistycznej. 

Zajêcia pozalekcyjne - treningi KRAV MAGI, SKS, ko³o 

dziennikarskie, fotograficzne i chemiczne wzbogacaj¹ ofertê 

edukacyjn¹.
Na zakoñczenie wszystkim uczniom, nauczycielom, 

wychowawcom oraz pracownikom szko³y dyrektor z³o¿y³ 

¿yczenia satysfakcji, wytrwa³oœci, szczêœcia i zdrowia 

w nowym roku szkolnym 2015/2016.                                  LO

Inauguracja 
roku szkolnego 2015/2016

Inauguracja 
roku szkolnego 2015/2016

Po 50 latach od matury w Liceum Ogólnokszta³c¹cym 
w Siedliszczu 27 czerwca 2015r. zebrali siê jeszcze raz matu-
rzyœci z rocznika 1965 i 1964.

Po mszy œw. w koœciele parafialnym w Siedliszczu 
odprawionej przez proboszcza ks. dr Jacka Brogowskiego oraz 

Zjazd Absolwentów - 
- MATURA 1965 i 1964

absolwenta z 1965r. ks. Henryka Krukowskiego, uczestnicy 
Zjazdu przeszli na cmentarz aby z³o¿yæ kwiaty i zapaliæ znicze 
na grobach nauczycieli oraz swoich kole¿anek i kolegów 
z klasy.

Po zwiedzeniu swojej szko³y i spotkaniu "po latach" 
o godzinie 18.00 rozpocz¹³ siê Bal Absolwenta przy muzyce 
i obecnoœci goœci: Wójta Gminy Siedliszcze Hieronima Zonika, 
Przewodnicz¹cego Rady Gminy i zarazem dyrektora liceum 
Wies³awa Pra¿nowskiego, Dyrektora Zespo³u Szkó³ im. 
Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu (gimnazjum, szko³a 
podstawowa, przedszkole) Bernardy Pra¿nowskiej.

Wspomnieniom nie by³o koñca. Œlad po spotkaniu 
pozosta³ w kronice szko³y w postaci zapisu o treœci: Wracajcie 
do swojej szko³y przy ka¿dej okazji. Zapraszamy.                 LO
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WIADOMOŒCI WÊDKARSKIE
Podobnie jak w ca³ym kraju ogromny wp³yw na 

zbiorniku wodne mia³a susza. Poziom zalewu spad³ o prawie 
metr, wysch³y prywatne stawy i do³y potorfowe. 

Mimo niskiego stanu wód woda w naszym zalewie by³a i 
jest wyj¹tkowo przejrzysta. Mimo, ¿e warunki pogodowe by³y 
niekorzystne ³owiono okaza³e leszcze, liny, karasie i karpie. 
Gorzej by³o z drapie¿nikami - okonie, szczupaki nie by³y 
najwiêksze, zawiod³y sumy - kilka z³owiono, ale nie by³y to 
okazy. NieŸle bra³y tylko bolenie. Sandacze trafia³y siê, ale 
wiêkszoœæ z³owiono w okresie ochronnym i na pocz¹tku 
czerwca.

Zawody odbywa³y siê zgodnie z terminarzem, jedynie 
zaplanowane w lipcu zawody z ³ódek odwo³ano ze wzglêdu na 
upa³y. Kolega Pawe³ Hondra reprezentowa³ nasze ko³o w 
Sp³awikowych Mistrzostwach Okrêgu Lubelskiego na rzece 
Wiœle. Nasi reprezentanci uczestniczyli te¿ w „Z³otej Orfie” 
presti¿owych zawodach sp³awikowych na jeziorze RogóŸno. 
Du¿ym sukcesem zakoñczy³y siê zawody sp³awikowe gmin 
zorganizowane w ramach Œwiêta Ryby. Dru¿yna w sk³adzie: 
Sylwester Watrak, Jerzy Pasternak i Janusz Nowakiewicz zajê³a 
I miejsce. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ kolega Edward 
Budner. Teren zawodów przygotowali koledzy  Jan 
Kowalczyk, Jerzy Pasternak, Jacek Przebierowski i Andrzej 
Grudziñski.

Cz³onkowie naszego ko³a prowadzili te¿ konkurencjê dla 
dzieci „Wêdka Szczêœcia” i dla doros³ych - ³owienie ryb 
w basenie stra¿ackim. Dostarczy³y one du¿o radoœci 
uczestnikom i kibicom.

Na wniosek uczestników walnego zebrania naszego ko³a 
Okrêg Lubelski PZW planuje wprowadziæ od przysz³ego roku 

dodatkow¹ op³atê za ³owienie w Majdanie Zahorodyñskim.
Szczegó³owe wyniki zawodów i informacjê bie¿¹c¹ 

dostêpne s¹ na naszej stronie internetowej www.pzw. 
org.pl/kolosiedliszcze. Podsumowanie pracy ko³a i szcze-
gó³owe dane zamieœcimy w grudniowym numerze.

J. Wojtan, T. Szczepaniak

WIADOMOŒCI  ROLNICZE WIADOMOŒCI  ROLNICZE WIADOMOŒCI  ROLNICZE WIADOMOŒCI  ROLNICZE

Do 30 wrzeœnia poszkodowani w wyniku suszy rolnicy 
mogli sk³adaæ do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa wnioski dotycz¹ce pomocy. Aby staraæ siê o 
wsparcie musieli mieæ protokó³ z szacowania strat.

Niewielu rolników mo¿e jednak ubiegaæ siê o pomoc. 
Straty musz¹ wynieœæ bowiem powy¿ej 30 procent œredniej 
rocznej produkcji z ostatnich trzech lat. W przypadku, gdzie 
poza produkcj¹ roœlinn¹ jest jeszcze zwierzêca, bêdzie ciê¿ej, 
bo wspó³czynnik dochodu liczy siê z ca³ego gospodarstwa.

W gminie Siedliszcze wp³ynê³o 76 oœwiadczeñ 
dotycz¹cych strat suszowych, z czego na pomoc mo¿e liczyæ 
ok 23 rolników.
Maksymalna wysokoœæ pomocy wynosi 800 z³ do ha 
owocuj¹cych drzew i krzewów owocowych, 400 z³/ha 

pozosta³ych upraw rolnych. Te kwoty bêd¹ pomniejszone o 50 
proc., w przypadku, gdy co najmniej 50 proc. powierzchni 
upraw nie by³o ubezpieczonych.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e suszê tê zapamiêtamy nie tylko ze 
wzglêdu na straty, jakie ponieœli rolnicy, ale równie¿ z powodu 
chaosu informacyjnego – mówi z-ca wójta Grzegorz Jêdruszak. 
Zaproponowany program wsparcia nie obejmuje 
poszkodowanych przez suszê hodowców byd³a. Trudno 
wyt³umaczyæ rolnikowi, który nie ma czym karmiæ zwierz¹t, ¿e 
nie mo¿e skorzystaæ z ¿adnej pomocy. Susza jest w ca³ym 
kraju, a wed³ug metodologii przyjêtej przez ministerstwo 
rolnictwa, wygl¹da na to, ¿e dla czêœci roœlin w Polsce, nadal 
suszy nie ma. Potrzebna jest pomoc, ale równie¿ zmiana 
przepisów prawa, które uniemo¿liwiaj¹ niektóre formy 
wsparcia.

G. Jêdruszak

Susza 2015
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Terlecki Marcin
Obroñca

Tomasz Bielecki 
Trener

Wawruszak Kamil
Obroñca

Wójcik Robert
Obroñca - Pomocnik

¯ukowski Pawe³
Pomocnik

SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT

LKS Spó³dzielca Siedliszcze - seniorzy

Bielecki £ukasz
Bramkarz

Droñ Pawe³
Pomocnik

Borek Szymon
Pomocnik

Braniewski Robert 
Obroñca

Denisiuk Tomasz
 Pomocnik - Napastnik

Domañski Wojciech
Kierownik Dru¿yny

Jêdruszak Konrad
Obroñca

Osoba Adrian
Pomocnik

Kasprzak Adam
Bramkarz

Osoba Damian
Pomocnik

Iwaniuk Mateusz
Napastnik

Or³owski Dawid
Obroñca

Hawerczuk Artur
Pomocnik

Mroczek Krzysztof
Obroñca

Droñ Zbigniew 
Prezes Klubu

Leœnicki Kamil
Obroñca

Kiedrzynek Krzysztof 
Bramkarz

Lechowski £ukasz
Napastnik
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rogi Czytelniku. Jedn¹ ze stron G³osu Siedliszcza postanowiliœmy poœwiêciæ starym dokumentom dotycz¹cych 
oczywiœcie Siedliszcza, jak i ca³ej naszej gminy. Wiele ciekawych dokumentów uda³o siê ju¿ zgromadziæ i w³aœnie na D³amach G³osu Siedliszcza chcemy Pañstwa zapoznaæ z t¹ wielk¹ histori¹ naszej Ma³ej Ojczyzny zapisan¹ na 

po¿ó³k³ych kartkach papieru. Za spraw¹ takich w³aœnie drobiazgów poznajemy nasz¹ przesz³oœæ - historiê. S¹ to wspania³e 
materia³y, które bêd¹ przydatne do ró¿nych publikacji i prac naukowych. 

Zachêcam Pañstwa do "poszperania" w swoich szufladach, czy babcinych kuferkach i zwrócenie uwagi na wszelkie 
stare dokumenty, mapy czy fotografie. Je¿eli coœ takiego znajdziemy, to bardzo proszê takich rzeczy nie wyrzucaæ tylko 
przekazaæ do Urzêdu Gminy, b¹dŸ wypo¿yczyæ do zeskanowania. Liczê na Pañstwa wspó³pracê.                 

A. ZawiaczyñskiSK
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o w³aœnie w pierwszych dniach sierpnia 1915 roku przez nasz¹ gminê przetoczy³ siê 

„walec” dzia³añ I wojny œwiatowej. Mimo, ¿e nie dosz³o na terenie gminy do wiêkszych Tkonfrontacji zbrojnych œcieraj¹cych siê armii, okolica i tak bardzo ucierpia³a. 

Ustêpuj¹cy z Siedliszcza Rosjanie spalili je prawie doszczêtnie. Ocala³y tylko trzy budynki: 

cerkiew, szko³a rosyjska i herbaciarnia. Zrabowano co siê tylko da³o, a ludnoœæ popêdzono 

w g³¹b Rosji. 
Zobrazowa³ to w swoich wspomnieniach wydanych w Krakowie w roku 1916 p.t. 

„Z ziemi lubelskiej” profesor U.J., zoolog - Micha³ Marian Siedlecki, który dzia³a³ w sekcji 

sanitarnej Ksi¹¿êco - Biskupiego Komitetu Pomocy, zainicjowanego przez bpa. Adama 

Sapiehê. Praca tej sekcji polega³a na zak³adaniu szpitali i tworzeniu kolumn sanitarnych 

prowadz¹cych akcje szczepieñ ochronnych, zw³aszcza przeciw ospie, cholerze i tyfusowi 

w celu st³umienia ognisk chorób zakaŸnych. We wrzeœniu 1915 roku Micha³ Siedlecki wraz ze 

swoj¹ ekip¹ dotar³ na Che³mszczyznê i opisa³ co tu zasta³. 
Pozwolê sobie w³aœnie na ³amach „G³osu Siedliszcza” zapoznaæ Pañstwa z wybranymi 

rozdzia³ami tej publikacji dotycz¹cych w³aœnie naszej gminy. Jednoczeœnie zachêcam do 

przeczytania ca³oœci wspomnieñ.
 A. Zawiaczyñski

W 100-tn¹ rocznicê...

VI
Noc siê ju¿ zbli¿a³a kiedy doje¿d¿a³em do bocznej drogi, prowadz¹cej w kierunku Chojna, u wstêpu do 

Che³mszczyzny. Na szosie ruch ustawa³ powoli: d³ugie szeregi wozów obozowych zje¿d¿a³y z szosy na pola, na postój 

nocny. W jakimœ folwarku ko³o drogi sta³ ju¿ obóz i p³onê³y ca³e szeregi drobnych ognisk. Konie czêœci¹ luzem puszczono, 

czêœci¹ przywi¹zano do drzew na krótkich uŸdzienicach. Na rano ka¿de takie drzewo bêdzie mia³o dooko³a pierœcieñ 

ogryzionej kory i to jest bia³e znamiê jego nieuchronnej œmierci. W jednym z dworów widzia³em ca³¹ przeœliczn¹ ale w ten 

JUNIORZY
Darnia Patryk - bramkarz

Banaszek Kacper - obroñca 

Baranowski Norbert - obroñca

Grzesiuk Rados³aw - obroñca

Or³owski Daniel - obroñca

S³omiñski Artur - obroñca

Stepaniuk Adrian - obroñca

Szokaluk Daniel - obroñca

Jêdruszak Konrad - obroñca

Lekan Hubert - obroñca

£awicki Maciej – obroñca/pomocnik

Maik Eryk – obroñca/pomocnik

Klik Karol - pomocnik

Koczan Pawe³ - pomocnik

Kowalczyk Pawe³ - pomocnik

Nazarewicz Konrad - pomocnik

Okoñ Bartosz - pomocnik

Osoba Adrian - pomocnik

Pastuszak Micha³ - pomocnik

Roczon Jakub - pomocnik

Szymañski Mateusz - pomocnik

Stankiewicz Damian – pomocnik/napastnik

Stefañczuk Marek - napastnik

Or³owski Damian - napastnik

M£ODZICY
Bodzak Sebastian - obroñca

Danieluk £ukasz- obroñca

Darnia Elwira - pomocnik

Dudziak Kacper- pomocnik

Gruszka Mateusz- obroñca

Grzesiuk Joanna- pomocnik

Jaworski £ukasz- obroñca

Karwat Oskar- obroñca

Kazanowski £ukasz- obroñca

Klik Oliwier- pomocnik

Kruczyñski Adrian- pomocnik

Kulisz Maciej - obroñca

Matwiejewski Sylwester- obroñca

Mazurek Bart³omiej - napastnik

Okapiñski Patryk- obroñca

Okoñ £ukasz- pomocnik

Or³owski Dominik - napastnik

Poleszak Przemys³aw- pomocnik

Poliszuk Krzysztof - napastnik

Rudnik Kamil- bramkarz

Œliwiñski Jakub- pomocnik

S³omiñski Karol - obroñca

Wo³oszyn Eryk - obroñca

TRAMPKARZE
Baranowski Norbert - Obroñca

Borys Kacper - Obroñca

Duda Micha³ - Pomocnik

Dudek Marcin - Obroñca

Gacki Oskar - Pomocnik

Gêba Gabriel - Pomocnik

Gregier Mateusz – Pomocnik

Jêdruszak Kacper - Obroñca

Jêdruszak Patryk - Pomocnik

Kazalski Dawid - Pomocnik

Machaj Olaf - Napastnik

Miku³a Tomasz – Pomocnik

Omielañczuk Dawid - Pomocnik

Or³owski Damian - Napastnik

Posturzyñski Jakub - Bramkarz

Prus Nikodem - Pomocnik

Sawicki Micha³ – Obroñca

Œmigielski Mateusz - Napastnik

Szokaluk Miko³aj - Obroñca

Troczyñski Jakub - Obroñca

Waszczuk Jakub - Napastnik

Wêgorek Bart³omiej - Pomocnik

Wo³oszyn Norbert - Pomocnik



24
sposób zniszczon¹ przez konie: ten sam los spotka³ mnóstwo sadów w lubelskiej ziemi.
   Na g³ównej drodze usta³ wreszcie ruch wozowy, tylko czasem samochody szybko sunê³y b³yszcz¹c jasnymi œlepiami 

reflektorów. Zjechaliœmy na boczn¹ dro¿ynê: noc zaczê³a ju¿ skrzyæ siê gwiazdami, a równoczeœnie zapada³a 

wszechw³adna cisza, w której tonê³y nawet myœli o wojnie. I wówczas na polach oko³o nas zaczê³y siê dziwne rzeczy. Na 

tych, za dnia zupe³nie pustych przestrzeniach zaczê³y siê w mrokach nocy pojawiaæ tu i ówdzie sylwety ludzi i koni. Pod 

lasem, skryty w krzakach sta³ wóz, na który z trudem ³adowano drzewo. Podjechaliœmy bli¿ej - ludzie przyjrzeli nam siê i 

nie uciekali: to nie byli z³odzieje leœni! Brali drzewo na odbudowê spalonych chat za zezwoleniem zupe³nie formalnem.
Nieco dalej przek³usowa³ cicho po polu wóz drabiniasty: na nim dwóch ch³opów, jeden z wid³ami, drugi z wi¹zk¹ 

powróse³: jechali zbieraæ zbo¿e po nocy. Bez pieœni, bez nawo³ywania przesunêli siê cicho i znikli w cieniach coraz to 

gêstniej¹cych.Znów inna, dziwna grupa: na polu ma³y konik ci¹gnie p³ug, a oracz nim kieruje bez krzyku, bez trzaskania 

biczem. A dalej kroczy przez pole cicha zjawa siewcy w bok pochylonego i równomiernym ruchem rzucaj¹cego ziarno w 

wiern¹ ziemiê. Mija nas bez s³owa ni g³osu.Nad tymi pracownikami zapada coraz to czarniejsza noc: kryje ich pracê i dolê 

czarna, kryje by nikt nie wiedzia³ czy z ziarnem do roli pad³yznojnego potu krople, czy per³y ³ez.
„I czemu¿ Wy, gospodarzu, tak po nocy na polach pracujecie? <<pytam ch³opa, który wozem ko³o nas, na pola 

przeje¿d¿a³.
<<Boimy siê Panie <<-odrzecze->> musimy po nocy pracowaæ bo w dzieñ strach. Przeje¿d¿a obóz - to konia zabior¹ 

albo wóz lub ko³o z wozu, a mog¹ i cz³owieka wzi¹æ na woŸnicê i jedŸ potem œwiatami, Bóg jeden wie dok¹d i na jak d³ugo! 

No, to te¿ po nocy ziemiê obrabiamy: kryjemy siê - bo strach<<.
Tak - wojna daje swoje prawa i swoje uprawnienia wojuj¹cym, ale w smutek przeradza siê konflikt miêdzy niemi a bied¹ 

ch³opa naszego.
Ciemnia³o coraz bardziej, gdy na polu zamajaczy³a dziwna, koszlawa sylweta. To ch³op ci¹gn¹³ ma³e rade³ko, którem 

baba powodowa³a. I odwala³a siê ta dobra i wdziêczna ziemia polska z cichym szmerem, jakby z westchnieniem, a noc 

czerniej¹ca chowa³a ból i znój naszego ch³opa, nad którym zawis³a twarda rêka Wojny.

VII
Ciemn¹ ju¿ noc¹ zajecha³em do dworu na nocleg. Duzy budynek sta³ cichy i ciemny: na wo³anie d³ugo nikt nie 

odpowiada³. Kr¹g starych drzew ko³o gazonu rysowa³ siê potê¿nym konturem na tle roziskrzonego nieba: ciemnoœæ 

uciszy³a ruch wojenny i przepotê¿ne milczenie przedzimowej pogodnej nocy objê³o œwiat ca³y. Nagle, gdzieœ z przestrzeni 

nadbieg³ daleki, basowy odg³os, miêkki a ogromny jak fala oceanu: zdawa³ siê laæ z przestworza gwiaŸdzistego i wype³ni³ 

na chwilê ca³y ogrom ciszy.
To niemilkn¹ca walka dawa³a znaæ o sobie dalekim hukiem ciê¿kich dzia³. 
Po d³ugim wo³aniu i pukaniu do ró¿nych okien dworu nareszcie zjawi³ siê stary stró¿ z latarni¹, za nim wystraszona 

s³u¿¹ca i jakiœ kulawy parobek.
>>Pana niema, mo¿e przyjedzie za godzinê, A czego Panowie chc¹<<?
>>Prosimy puœciæ nas do dworu. Pan nas zna i wie, ¿e mieliœmy tutaj przyjechaæ. My znajomi, nie wojskowi: prosimy o 

nocleg<<.
>>Mój Bo¿e! na noc! A gdzie¿ my tu Panów umieœcimy? Ani tu ³ó¿ka, ani czego daæ zjeœæ… My tu sami ledwo ¿yæ 

mo¿emy i bieda wielka z prowiantem. A to siê nasz biedny Pan zmartwi. ̄ eby to Panom choæ daæ herbaty, a tu nie mo¿na 

bo po wodê nikt nie pójdzie. Studnia blisko ale pono z tyfusem, a ta co w sadzie to ko³o grobów ¿o³nierskich: tam noc¹ nikt 

nie chodzi<<…
Z temi uwagami otwarto drzwi i wprowadzono nas do pokojów pustych, odartych. Gdzieniegdzie jakiœ po³amany 

mebel: tu i ówdzie potargana ksi¹¿ka, œciany podziurawione nies³ychan¹ iloœci¹ gwoŸdzi, pod³ogi starte tysi¹cami butów 

¿o³nierskich.
Tymczasem nadjecha³ gospodarz. Jakoœ wspólnemi si³ami, przy u¿yciu p³aszczów, derek i koców z naszej bryczki 

z³o¿y³o siê pos³anie i noc minê³a spokojnie.
Jasny ranek da³ dopiero poznaæ ca³y ogrom biedy w jak¹ wojna wpêdzi³a dziedzica. Przed wojn¹ by³o to wzorowe 

gospodarstwo. Maj¹tek 1.500 morgowy ma gorzelniê i œlicznie za³o¿on¹ chmielarniê: pola dobrze uprawione, ³¹ki 

zdrenowane: budynki gospodarcze nowe i nowo¿ytnie urz¹dzone: oœwietlenie i popêd maszyn rolniczych by³y 

elektryczne. Ziemia dobra, wiêc te¿ przy racyonalnej gospodarce mno¿y³o siê tu w oborze i w komorze: krów by³o oko³o 

stu, koni siedemdziesi¹t: s³u¿ba mia³a doœæ obszerne i porz¹dne mieszkania-sz³o wiêc wszystko dobrze i ku coraz to lepszej 

przysz³oœci.
Dziœ dworskie pola w przewa¿nej czêœci nie zebrane: wieœniacy na wsi ju¿ z swych pó³ek zupe³nie sprz¹tnêli i teraz 

niema sposobu by ich nak³oniæ do pracy na dworskich gruntach. Chmielarnia marnieje: gorzelnia obrabowana przez 

Rosjan zupe³nie z czêœci miedzianych, zosta³a zamieniona na szpital epidemiczny. W oborze stoi jedna krowa, w stajni 

dwa pó³toraroczne Ÿrebaki.
    Wyje¿d¿a³em oko³o po³udnia razem z w³aœcicielem do Siedliszcza. Mijaliœmy mieszkania s³u¿by, czêœci¹ puste, gdy¿ i 

tych Moskale wypêdzili: na progu jednego mieszkania sta³a kobieta, smutna, zapatrzona na pusty podworzec miêdzy 
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budynkami gospodarczymi.

>>Jak siê tan wasz syn miewa?<< pyta dziedzic,
>>Oj Panie, Ÿle: to pewno tyfus: tak tu teraz wszyscy na to choruj¹<<.
>>A m¹¿ jest w domu?<<
>>A jest: ale nie wychodzi bo siê boi: pono to teraz ch³opów maj¹ braæ do robót dla wojska<<
W tej chwili wysunê³a siê sucha, ale doœæ barczysta postaæ karbowego.
>>S³uchajcie <<mówi dziedzic>> te dwie kopy jêczmienia, coœmy to wczoraj zwieŸli, wym³óciæ porz¹dnie u 

zaraz wieczorem zawieœæ do m³yna. Ale - moiœcie wy – tylko uczciwie z tem. Przecie¿ z tego bêdzie kasza dla nas 

wszystkich na zimê. Pilnujcie¿ uczciwie<<…Przed wojn¹ liczy³o siê jêczmieñ w tej wsi na setki kóp.

VIII
Stary Kazimierz, nasz woŸnica, wyje¿d¿aj¹c ze dworu przytroczy³ jakiœ gruby i pêkaty worek za siedzeniem.
>>Có¿ wy tam macie w tym worku, Kazimierzu – pytam>> czy to owies?<<
>>E nie! Sk¹dby tam tutaj owsa wzi¹³: przecie¿ kozacy na pniu poniszczyli. To mój jêczmieñ<<.
>>Jakto-wasz?<<
>>Ano mój, bom go sam ukrad³. Bo to tak by³o: rano pytam siê pana dziedzica czyby tu gdzie mo¿na kupiæ owsa albo 

jêczmienia dla naszych koni: a on powiada: >>kupiæ to tam nie kupisz, ale idŸ sobie na pole i ukradnij - przecie¿ tu nikt 

nic nie kupuje. Wszyscy kradn¹<<
>>Ano, tom poszed³ i ukrad³: no, to te¿ to przecie¿ mój jêczmieñ<<
>>Ale¿ mój Kazimierzu, na czyjem¿e ty polu tak gospodarowa³eœ?<<
>>A juœci na dworskiem. Przecie ch³opi wszystko zebrali, a teraz zbieraj¹ z dworskiego, tylko ¿e dla siebie. Przecie 

nawet parobcy we dworze tyle sobie nazbierali, ¿e teraz nie chc¹ tam robiæ, ino sobie tak za darmo mieszkaj¹. A nie wierzy 

Pan? To niech¿e Pan tam popatrzy!<<
To mówi¹c wskaza³ na dworskie pole, na którem sta³ jedyny nie wielki bróg zbo¿a. Obok brogu klêcza³a baba i kruszy³a 

ziarno z k³osów do fartucha. Raz wraz wyci¹ga³a garstkê zbo¿a i pracowa³a zawziêcie. Przeje¿d¿aliœmy o parê kroków: 

obojêtnie obróci³a ku nam g³owê, nie spojrza³a nawet na bryczkê, na której jecha³ prawowity w³aœciciel ziarna i m³óci³a 

dalej z ca³ym zapa³em.
RozluŸni³y siê wszelkie wêz³y w czasie tej wojny ale nad wszystkiem zapanowa³a troska o chleb. Strach przed g³odem 

wypêdzi³ nawet obawê przed wystêpkiem. I to jest mo¿e najwiêksze z³o, które nam wojna przynios³a.

IX
Siedliszcze ma³e, przewa¿nie ¿ydowskie miasteczko, s³awne z b³ota, z którem tylko hrubieszowskie mo¿e 

wspó³zawodniczyæ, by³o silna, obronn¹ pozycya rosyjsk¹. Doje¿d¿aj¹c do niego widzi siê przepyszne rowy i zakrywki 

strzeleckie, podparte misternem rusztowaniem drewnianem, opatrzone zagrodami z drutów kolczastych i krytymi 

chodnikami. Rosyanie mieli widocznie zamiar broniæ siê d³ugo, jednak do wiêkszej bitwy w ogóle tutaj nie przysz³o. 

Natomiast dosz³a i tu fala kozaków-podpalaczy, wys³anych na rozkaz naczelnego wodza armii rosyjskiej.
Kiedy doje¿d¿a³em do Siedliszcza œwieci³o pe³ne jesienne s³oñce: niebo czyste, pola z daleka doœæ weso³o 

wygl¹daj¹ce, tu i ówdzie ko³uj¹ca chmura szpaków skupiaj¹cych siê do odlotu, to wszystko sk³ada³o siê na obraz doœæ 

pogodnej, jesiennej przyrody, uk³adaj¹cej siê bez troski do snu zimowego.
Droga wspina siê na ma³y pagórek a¿ nagle ods³ania siê przed oczyma jakaœ ogromna, dziwna, niespokojna szaro-¿ó³ta 

plama, porysowana lasem okopconych kominów, stercz¹cych dziwnie ku górze-to gruzy miasteczka.
Przez ulicê doszczêtnie spalon¹, gdzie pierwej mieszka³a miejscowa inteligencyna, gdzie teraz przepalony i 

poskrêcany jak ³achman na ziemi dach blaszany znaczy miejsce domu lekarza, wje¿d¿a siê na rynek. Poznaæ go po studni, 

po pó³kolu ruin od których jeszcze wieje zapach spalenizny i po trzech nienaruszonych budynkach. Cerkiew, szko³a i 

herbaciarnia rosyjska: zastawiono te trzy placówki, których zadaniem by³o stwarzaæ >>istinno russk¹<< ludnoœæ na tej 

polskiej, che³mskiej ziemi.
Poza zwa³em ruin widaæ nieco ch³opskich domostw, nienaruszonych. Jedne z nich zamieszka³e, inne puste: w wielu 

widaæ z okien wygl¹daj¹ce twarze ¿ydowskich dzieci. Te domki to oszczêdzona przez Rosyan kolonia prawos³awnych 

Ukraiñców, którzy dobrowolnie wyjechali wraz z cofaj¹c¹ siê armi¹ rosyjsk¹: teraz s³u¿¹ one za schronienie dla 

bezdomnych.Pomiêdzy ruinami b³¹dzi niepewnie parê postaci. To ¿ydzi miejscowi: wszyscy jacyœ bladzi i wystraszeni. Od 

jednego z nich dowiaduj¹c siê, ¿e kozacy wpadli tutaj wieczorem i nawet nie mieli ochoty na palenie miasteczka. Essaul 

dawa³ do zrozumienia, ¿e gdyby mu dano 150 rubli, toby sobie pojechali spokojnie.
>>I proszê pana<<, mówi³ ¿yd,>>na ludzi przysz³a jakaœ œlepota: nie mogli siê zgodziæ, nie z³o¿yli prêdko tych 

rubli-no i co siê tu potem dzia³o! My siê schowali do szko³y (bo¿nicy): to oni nas wszystkich wypêdzili na pole, a potem 

polali wszystko naft¹ i palili. Nas pêdzili a¿ do W³odawy, a te ch³opy co ich st¹d wypêdzono, to a¿ do Kobrynia musieli iœæ. 

My we W³odawie zostali najpierw w szkole: potem nas i stamt¹d chcieli pêdziæ: pochowaliœmy siê po polach albo w 

domach, gdzie kto umia³-a¿ przysz³a bitwa. I potem zaraz my zaczêliœmy wracaæ. Przez tydzieñ byli w drodze, ale ch³opi to 
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i  cztery i piêæ tygodni siê b³¹kali. A do czego tu wracaæ? Przecie pan widz co tu jest: same spaleniska i nic wiêcej<<.

>>A czem¿e Wy tu ¿yjecie<<?
>>No, chleba to mamy doœæ, ale do chleba niema nic: ani soli, ani mleka, ani jajka. Teraz tu jajko po oœm kopiejek 

p³ac¹!<<
>>A choroby tu panuj¹?<<
>>Ta najgorsza to by³a, ale ju¿ jej teraz niema-mówi³ o cholerze-ale jeszcze i tyfus jest i czerwonka: no, a skoro 

niema mleka, to co dzieci maja robiæ, musz¹ chorowaæ. Doktora wziêli Russcy do wojska, apteki te¿ nie ma. Nawet niema 

siê gdzie pomodliæ bo szko³a spalona: a ¿eby Pan wiedzia³ co to za straszny grzech-spaliæ szko³ê?!<< I oczy mu b³ysnê³y 

nienawiœæi¹.

X
We dworze w Siedliszczu, który jakimœ cudem ocala³, odbywa³a siê narada: paru obywateli, ksi¹dz i kierownik 

spó³ki rolniczej zeszli siê w jednym z pokoi jako tako doprowadzonych do porz¹dku po kwaterunkach.

>>Trzeba bêdzie koniecznie pomyœleæ o pomocy i pensyi dla naszych milicyantów. Maj¹ coraz to wiêcej do roboty, 

trudno  od nich bez zap³aty wymagaæ takich wysi³ków. Mo¿e te¿ uda³oby siê u rz¹du wyrobiæ dla nich pozwolenia na broñ, 

toby bardzo zwiêkszy³o ich powagê, a im samym da³o wiêcej pewnoœci siebie<<>
>>Ano to pan, panie Janie, tem siê zajmij. Ja pomyœlê o sklepie spo¿ywczym wraz z kierownikiem naszej spó³ki. 

Przecie¿ tu ch³op teraz niczego dostaæ nie mo¿e, ani soli ani omasty. Mamy ju¿ trochê pieniêdzy z udzia³ów, zapomogê da 

nam na pewno komitet ksiêcia biskupa krakowskiego: trzeba bêdzie zaraz ten sklep w ruch puœciæ, inaczej bêdziemy tu 

mieli straszn¹ lichwê ¿ywnoœciow¹: ju¿ teraz przecie¿ drobni kramarze bajeczne ceny bior¹ za wszystko<<.
>>A pan, kochany s¹siedzie, mo¿eby siê zaj¹³ zorganizowaniem gminy. Nam tu teraz na gwa³t potrzeba 

sêdziego gminnego: so³tysa zabrali moskale, zaczyna siê bez³ad w gminie, a bez jakiegoœ rz¹du absolutnie ¿yæ siê tu nieda. 

Ksiê¿a nasi musz¹ to w najbli¿sz¹ niedzielê z ch³opami omówiæ<<.
- I tak przychodzi³a pod dyskusyê jedna za druga sprawa spo³eczna, sprawa u³o¿enia normalnego ¿ycia po ciê¿kich 

przejœciach i przewrotach. Rozebrano role i prace, umówiono siê o to, kto i jak koszta ca³ej akcyi obejmie: a w parê godzin 

póŸniej jeden ju¿ jecha³ do komendy obwodowej dla porozumienia siê z w³adz¹, inny po towary do sklepu lub te¿ na wieœ 

miêdzy lud, by nieœæ wiadomoœæ o tem, ¿e prawo jest i ¿ycie musi pop³yn¹æ normalnym torem.

Twarda i têga rasa tam na kresach: ka¿dy z tych ludzi albo by³ zbiedzony albo nawet do ostatka zniszczony wojn¹, ale nad 

w³asne biedy przewa¿a w nich poczucie obowi¹zku spo³ecznego.

Rozwi¹zanie konkursu 
z poprzedniego numeru 

G³osu Siedliszcza

Rozwi¹zanie konkursu 
z poprzedniego numeru 

G³osu Siedliszcza
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K¥CIK KULINARNY
Drodzy Czytelnicy. Redakcja zaprasza wszystkich chêtnych 

do nadsy³ania i podzielenia siê swoimi przepisami kulinarnymi.
Liczymy na Pañstwa zainteresowanie Sk³adniki: 1kg ryby

Panierka: 
1 szklanka wody, 
1 szklanka m¹ki, 
1 ³y¿ka Vegety, 
1 s³oik ogórków konserwowych  - pokroiæ 
w kostkê, 
1 s³oik papryki konserwowej – pokroiæ w 
kostkê, 
4 cebule – pokroiæ w kostkê
Zalewa: 
1 szklanka wody, 
1 ³y¿ka oleju, 
1 s³oik koncentratu, 
2 ³y¿ki keczupu, 
2 ³y¿ki cukru, 
2 ³y¿ki octu, 
Sól do smaku. Zagotowaæ i ostudziæ 
zalewê.
Etapy przygotowania:
Rybê usma¿yæ w panierce. Uk³adaæ war-
stwa-mi. Sos – zalewa. Warzywa. Ryba.

Sk³adniki:
ryby usma¿one iloœæ wg. uznania
ma³e rybki usma¿one do dekoracji
2 ziemniaki
2 marchewki
2 cebule
2 jajka
5 dag ¿ó³tego sera
Sól
Olej
Majonez
kilka piórek szczypiorku
Sposób przygotowania

Ziemniaki i jajka gotujemy. Œcieramy 
na tarce o du¿ych oczkach.

Cebule kroimy w kostkê. Marchewki 
œcieramy na tarce o du¿ych oczkach i 
sma¿ymy z cebul¹ na oleju. Ser œcieramy na 
tarce o du¿ych oczkach.

Ryby z³owione wypatroszyæ, posoliæ, 
obtoczyæ w m¹ce, usma¿yæ na rozgrzanym 
oleju, ostudziæ, oddzieliæ miêso od oœci.

W salaterce uk³adamy warstwowo: 
ziemniaki (oprószamy sol¹), majonez, 
cebulê z marchewk¹, szproty, ser i jajka. 
Solimy. Wierzch obficie smarujemy 
majonezem. Lekko wciskamy ogonkami do 
góry od³o¿one szprotki i szczypiorek.

Galantyna ze szczupaka Galantyna ze szczupaka 

Rolada z bananamiRolada z bananami

Sa³atka rybna Pani Bo¿eny Dzierby 
z Chojna Nowego Drugiego

Ryba 
pod puszyst¹ chmurk¹

Ryba 
pod puszyst¹ chmurk¹

Przepis przygotowany przez WTZ 
w Majdanie Zahorodyñskim

Przepis przygotowany przez WTZ 
w Majdanie Zahorodyñskim

Sk³adniki:
1 œredni szczupak, 2 filety z mintaja, 

2 jajka, 2 dkg ¿elatyny, 1 ³y¿eczka Vege-ty,1 

ma³a bu³ka, 200 ml mleka, 1 œrednia cebula, 2 

³y¿ki oleju, sól i pieprz do smaku.
Auszpik
1 litr wywaru z ryby (przygotowanego z 

korpusu szczupaka), do wywaru dodajemy: 

po 1  pora, marchwi, selera i pietruszki, sól, 

pieprz, 4 dkg ¿elatyny, 2 jajka, 1 ³y¿ka octu, 1 

³y¿ka koncentratu pomidorowego
Wykonanie:
Szczupaka dok³adnie umyæ, nastêpnie odci¹æ 

g³owê i tyln¹ p³etwê. Œci¹gn¹æ skórê z ryby 

oraz oddzieliæ miêso od oœci.
Filet z mintaja, miêso z ryby namoczon¹ w 

mleku odciœniêt¹ bu³kê oraz podsma¿on¹ 

cebulê mielimy. Tak przygotowan¹ masê 

mieszamy z jajkami, Veget¹, ¿elatyn¹, sol¹ 

oraz pieprzem. 
Czyst¹ œciereczkê p³uczemy w ciep³ej 

wodzie, rozk³adamy na stolnicy i smarujemy 

olejem. Na tak przygotowan¹ œcierkê 

rozk³adamy skórê ze szczupaka. Nastêpnie 

wyk³adamy przygotowan¹ masê rybn¹ w 

kszta³cie wa³ka. Zawijamy od przodu skórê i 

tak samo z drugiej. Zwijamy w œcierkê na 

œcisk z jednej i drugiej strony wi¹¿¹c nici¹ do 

wêdlin. Gotujemy w wodzie z warzywami z 

sol¹, pieprzem, liœciem laurowym i zielem 

angielskim ok.40 minut na wolnym ogniu. Po 

ugotowaniu studzimy ok. 2 godz. Nastêpnie 

rozwijamy i kroimy roladê w plastry. 

Uk³adamy na sa³acie i dekorujemy wed³ug 

uznania. Zalewamy auszpikiem lekko 

zastygaj¹cym.
Przygotowanie auszpiku:
Gotowy wywar zagotowaæ, dodaæ ocet oraz 

koncentrat pomidorowy, sól i pieprz. Bia³ka 

oddzieliæ od ¿ó³tka i ubiæ z dodatkiem soli na 

sztywn¹ masê pianow¹, na koniec oddaæ 

¿elatynê i dalej przez chwilê ubijaæ. Dodaæ 

gotuj¹cy wywar jedn¹ ³y¿kê wazow¹ i ubijaæ. 

Dodaæ nastêpnie do wywaru i energicznie 

ubijaæ ok. 30 sekund, zmniejszyæ ogieñ 

i czekaæ, aby piana pêk³a i wylatywa³ 

przezroczysty p³yn ( nie mieszaæ ). Prze-

cedziæ przez œcierkê lub gazê, wystudziæ 

i polaæ krzepn¹cym auszpikiem galantynê.

Sk³adniki: 1/2 kg filetów z mintaja (lub pangi) ja 

u¿y³am fileta z karpia z wody s³odkiej, 

1 cebula, sok z 1/2 cytryny, szklanka gêstej 

œmietany, ³y¿ka startego ¿ó³tego sera , zio³a 

prowansalskie, garœæ posiekanej zieleniny , 

mielona papryka , sól, pieprz.
Sposób przygotowania
Rybê myjemy, osuszamy, nacieramy sokiem z 

cytryny, sol¹ i zio³ami prowansalskimi, 

odstawiamy na pó³ godziny. Wk³adamy do 

naczynia ¿aroodpornego wysmarowanego 

t³uszczem i wstawiamy do nagrzanego 

piekarnika (200°C) na 15 minut. Cebulê 

drobno kroimy i szklimy na ³y¿ce t³uszczu.
Œmietanê ubijamy z mielon¹ papryk¹, 

mieszamy z cebul¹, doprawiamy sol¹ i 

pieprzem.
Rybê zalewamy sosem œmietanowym, 

posypujemy startym serem i wstawiamy 

ponownie do piekarnika. Zapiekamy tak d³ugo, 

a¿ „ko³derka” lekko siê zrumieni, a ser stopi.

Sk³adniki: paczka wafli, 2 op. Herbatników, 
1 galaretka (najlepiej cytrynowa), 2 ³y¿ki kakao, 1  
margaryna, 3/4 szklanki cukru, 4 banany
Etapy przygotowania: z przepisu wychodz¹ 
2 ca³e rolady.
2. Galaretkê rozpuœciæ w szklance zimnej wody. 
3. Od³o¿yæ dwa wafle, resztê pokruszyæ 
z herbatnikami Margarynê zagotowaæ z cukrem i 
kakao. Rozkruszone wafle wsypaæ do gor¹cej 
masy nastêpnie wlaæ rozpuszczon¹ galaretkê 
i dobrze wymieszaæ. Roz³o¿yæ 2 wafle 
i posmarowaæ ka¿dy z nich gor¹c¹ mas¹. 
Poczekaæ chwilê do zmiêkniêcia wafli.
4. Na posmarowany wafel uk³adamy na samej 
krawêdzi banany. Szybko zawijamy roladê, 
zaczynaj¹c od krawêdzi z bananem.
5. Rolady owin¹æ w foliê aluminiow¹ i sch³odziæ

Pana Eugeniusza Lindera z Romanówki

Pani Magdaleny Œwiecy 
z Chojna Nowego Pierwszego
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